
Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2015 december • XXV. évfolyam 11. számA tartalomból:

Üllői
Víztisztítás

	 Az	új	víztisztító	mű	bi-
ológiai	elven	működik,	pon-
tosan	azokat	a	folyamatokat	
fordítjuk	saját	hasznunkra,	
amelyek	a	vízhálózaton	le-

zajlódva	kedvezőtlenek	
lennének,	így	azonban	

segítségükkel	távolítjuk	el	a	
vasat,	mangánt	és	

különös	tekintettel	az	
ammóniát	az	ivóvízből.

Részletek a 8. oldalon

  

Mozgalmasan telt az év, számos 
fejlesztés történt, melyektől jobb 
lett az üllőiek élete. Persze elő-
fordult, hogy az öröm pillana-
tait parázs viták váltották, de 
így működik a világ. A tökéle-
tes nem létezik, Üllő sem lehet 
ez alól kivétel. Ezzel együtt úgy 
gondoljuk, elégedettek lehetünk, 
ha a jövő év legalább olyan lesz 
mint az idei. Békés ünnepeket 
kívánunk olvasóinknak!     

Ülésteremből  
jelentjük

2015. évi  
gazdálkodásról

Szeretetgombóc  
Klub

2015 
a sikerek éve

Ismételten össze-
fogott a város

Jubiláló  
házaspárok 
 köszöntése
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Kellemes 
karácsonyi 
ünnepet 
és boldog új évet 
kíván Üllő város 
önkormányzata!



2 ÜllőiProgram

Üllő,  Városközpont
13:00  Zenés vendégvárás

13:30  „Élj biztonságban!” című családi vetélkedő

14: 00   Mézeskalács kiállítás megnyitója 
Közreműködik Dian Róbert gitárművész

14:15  Mézeskalács játszóház, vezeti: Evarics Györgyné

15:30   Mézeskalácssütő-verseny eredményhirdetése, díjkiosztó, 
Ajándék-karácsonyfák kiosztása 

16:00   Ünnepi műsor 
Köszöntő beszédet mond Kissné Szabó Katalin polgármester,  
Keresztelő Szent János kórus, Bóbita Óvoda, Dian Róbert, Megyeri Kata,  
a Kenderes és Kenderkócok néptánccsoport, élő angyalszobor,  
Szeretet lángja átadása 

17:00   Adventi koszorún a 4. gyertya meggyújtása 
Karácsonyfa kiállítás a Helytörténeti Gyüjtemény épületében

Vendégmarasztaló zene, vendéglátás, tea, forralt bor …

MINDENKI
KARÁCSONYA

Szeretettel várunk MINDENKIT! 

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A KARÁCSONYT!

2015.
december

 20.

ÜKKÜllői Kulturális Központ



3Üllői Emlékek

Idén nyolc házaspár tett tanúbi-
zonyságot arra, hogy megtalál-
ták 6o, 5o és 25 évvel ezelőtt egy-
másban azt az embert, aki nélkül 
nem tudnák elképzelni az életet. 

Jubiláló házas-
párok köszöntése 

Ritka 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 csó-
nakban az élet viharos tengerén? Egy sugal-
latnak hála, egy érzésnek, ami egész valón-
kat átjárta, amikor rájöttünk, hogy nem az 
számít, hogy vele le tudnánk-e élni az éle-
tünk, hanem az, amikor rádöbbentünk, nél-
küle nem. 
 Ahogyan Aranyosi Ervin is írja: „Nélküled 
nem lenne teljes a világom. Hiányozna min-

dig a másik felem. Ezért kellett egykor, titkon, 
rád találnom, ezért kötött hozzád vonzó sze-
relem. Csiszolódnunk kellett, mint a drága-
kőnek, ám az igaz érték, mind bennünk ma-
radt. Elfogadtuk egymást örök kísérőnek, 
miközben az idő gyorsan elszaladt...” 
 A házassági évforduló férj és feleség kö-
zös ünnepe, amely eszükbe juttat egy na-
gyon szép és felejthetetlen közös emléket, az 

esküvőjük napját. Ki ne emlékezne arra a bi-
zonyos boldogító igenre, amit mint örök fo-
gadalmat a párunk csillogó szemébe tekint-
ve tettünk egymásnak és amely a házasság 
kezdetét jelentette? A házassági évfordu-
ló remek alkalom az esküvő újbóli átélésére, 
annak minden izgalmával és szépségével át-
ölelve. Ünnepeljünk együtt! 
 Ennek az ünneplésnek adott otthont im-
máron nyolcadik alkalommal a katolikus 
templomban Üllő város önkormányzata, s an-
nak nevében Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter.  Az üllői Harmónia Zeneiskola tanárainak, 
növendékeinek zenei közreműködésével, dr. 
Kun Mária református és Heinemann Ildikó 
evangélikus lelkész áldása után Kissné Szabó 
Katalin polgármester asszony köszöntötte a 
megjelent 8 párt, akik meghatottan fogadták 
meg Ladányi Ágnes anyakönyvvezető előtt, 
hogy továbbra is kitartanak egymás mellett 
jóban, rosszban. Egy pár ünnepelte a 6o., öt 
pár az 5o. és két pár a 25. évfordulót. 
 Megemlékeztünk azokról a párokról is, 
akik egészségi állapotuk miatt nem tudtak 
megjelenni ezen a szép ünnepségen.  
 A színvonalas, meghitt ceremónia után a 
jubiláló párok és családtagjaik egy kellemes, 
családias hangulatú estét tölthettek el az ün-
nepség szervezőivel együtt.

Lazáné Széll Éva, anyakönyvvezető

Egy évvel ezelőtt a II. világháború kegyetlen 
eseményei során a több ezer kilakoltatott ül-
lői ember befogadásának emlékére Ócsán 
tartottunk felejthetetlen emléknapot. 
 Ennek első évfordulóján, november 8-án, 
vasárnap Ócsán, a tavaly állított kopjafánál, ösz-
szegyűltünk néhányan felidézni az emlékeket. 
 Az egy évvel és a hetveneggyel ezelőttie-
ket is. 
 A kopjafa tövénél ismét virágok, mécse-
sek, koszorúk vannak. Ugye szép? L. I. 

Az emléknap  
első évfordulóján

Tortával köszöntötték a jubiláló házaspárokatÙ

Hirdetés

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

G



4 ÜllőiKörkérdés

Ünnepeink is átala-
kulóban vannak. Bár 
nem mindig a kívána-
tos irányba, emiatt az-
tán némelyiknek köze 
sincs már ahhoz, ami-
ért eredetileg létrejött. 

Hol töltené legszíve-
sebben az ünnepeket?

Hirdetés

Nyitva: H–Cs: 13–17, P: 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

Köszönjük a bizalmat, az együttműködő és támogató 
szeretetet, ami felénk irányul. Őszintén hálásak 

vagyunk, hogy minket választottak!
A közelgő napokra sok-sok vidámságot, szeretetet, 

kalácsillatú szép ünnepet kívánunk! Az új évben pedig 
hitet, erőt, jó egészséget és sok-sok örömöt a magánéletben 

és a munkában egyaránt!
Szeretettel, Egyed Györgyi és a Dorado csapata

Moraváné Németh Anita

Török Gabriella

Popovics István

Koczóné Marika

Búzás Sándorné

Szegvári Károly

N em szeretnénk most uj-
jal mutogatni, mely pi-
ros betűs napokra illik ez, 

mi most amúgy is arra voltunk 
kíváncsiak, hogy a karácsony 
vajon őrzi-e még azt a hagyo-
mányt, hogy olyankor a csalá-
dok egy helyen – legtöbbször a 
nagymamáknál – összegyűlnek, 
hogy legalább egy kis időre át-
éljék az akolmeleget, a szerete-
tet, az összetartozást? Azért is 
lenne ennek különös jelentősé-
ge, hiszen nem csak a generáci-
ók távolodnak egymástól, de fi-
zikailag is nagyon sokan élik az 
életüket a családjuktól több or-
szághatárnyi távolságban.
 De vajon karácsonykor tény-
leg a legjobb otthon? Ha anya-
gilag is módja lenne rá, hol 
töltené az ünnepeket a legszí-
vesebben? – ezt kérdeztük a já-
rókelőktől legutóbb.
 Moraváné Németh Anita 
babakocsit ringatva válaszol-
ta, hogy ezen nemigen töpren-
gett még, a hat hónapos kis-
baba ugyanis egyértelműsíti 
a helyzetet: neki otthon a leg-

jobb, így aztán az anyukájának 
sincs választási lehetősége. Ott-
hon ülik meg a karácsonyt. Ha 
azonban egyszer módjuk lesz 
elutazni, Moraváné valahol egy 
welness-központban képzeli el 
a többnapos kikacsolódást. Sok 
kellemes hely van az ország-
ban, konkrét elképzelése nincs 
a helyszínről – tudtuk meg –, de 
a kedvenc helye Lillafüred. Ott 
bizonyára csodálatosan el le-
hetne tölteni egy családi kará-
csonyt – vélekedett.
 A beszélgetésünk közben 
közénk toppanó barátnő, Tö-
rök Gabriella is osztotta a vé-
leményét, azzal a különbséggel, 
hogy ő hófödte hegyek közt 
vagy fehér homokkal borított 
tengerparton egyaránt nagyon 
jól el tudta képzelni a kará-
csonyt. Ha módja lenne rá szí-
vesen el is utazna – közölte. Ami 
persze nem azt jelenti, hogy itt-
hon, ahol végül ünnepelni fog-
nak az idén is, nem lesz szép az 
ünnep. Azt ugyanis széppé le-
het tenni bárhol – mondta.
 Popovics István azt felel-
te: ő bizony nem menne seho-
vá. Neki itt a családja, az unokák, 
dehogyis ünnepelne ő nélkülük, 
a világ valamelyik szögletében, 
legyen az akármilyen gyönyö-
rű. Különben is, tette hozzá, ha-
tárokon belül is vannak gyönyö-
rű helyek, amiket még nem is 
látott. Ha sok pénze lenne, elő-
ször azokat nézné meg, de azo-
kat sem éppen karácsonykor.

 Koczóné Marika sem tud-
ja elképzelni a karácsonyi ün-
nepeket az otthonuk falain kí-
vül – osztotta meg velünk. A 
kisunokája három éves, az idei 
lesz a második olyan karácso-
nya, amikor már rá tud csodál-
kozni az őt körülvevő ünnepi 
szépségekre. Ő pedig a világért 
sem hagyná ezt ki – mond-
ta Koczóné, megtoldva azzal, 
hogy tagja a helyi nyugdíjas-
klubnak, év közben ezzel a cso-
porttal utazgat. A karácsony a 
családé – vallja.
 Csatlakozott a véleményé-
hez Búzás Sándorné is. Neki is 
az a véleménye, hogy akad év 
közben utazásra és kikapcsoló-
dásra idő, a karácsonyt családi 
körben kell tölteni.
 Végül a Svájcban dolgo-
zó, most csak alkalmilag itthon 
tartózkodó Szegvári Károlytól 
hallottuk azt a választ, amire, 
vagy amihez hasonlóra  titok-
ban egész idő alatt vártunk. 
 A fiatalember azt felelte: járt 
ő már mindenfelé, nem utaz-
gatna, ha nem lenne rákény-
szerülve és ha még egyszer a 
nagyszüleivel tölthetné a ka-
rácsonyt. Nagymamája, akihez 
nagy és mély szeretettel kötő-
dött, két évvel ezelőtt meghalt, 
azóta az ünnepek soha többé 
nem lehetnek már a régiek.
 Ezt lenne jó felismerni és 
megjegyezni mind annyi unk nak. 
Addig, amíg módunk van rá. 

Kertész Zsuzsa
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Hirdetés

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.

Tel.: 06-29/613-620
E-mail: info@ecofact.hu • Web: www.ecofact.hu

Új ügyfeleinknek az első havi
könyvelési díj 2015 Ft/hó!

bérszámfejtési díjunk
3 hónapig 2015 Ft/hó/fő!

szolgáltatásaink:
KÖNYVELÉS, 

 bÉrsZÁmFEJtÉs, mUnKA- És tŰZVÉDELEm,
 CÉggOnDOZÁs,  HACCP-ÉLELmIsZErbIZtOnsÁg,
 ADÓtAnÁCsADÁs, sZAbÁLYZAtOK KÉsZÍtÉsE

Tel.: 06-70/555-6662   •   www.balinezmasszazs.hu
Thai Masszázs Vecsés   •   Vecsés, Fő út 158. I/2.

Frangipani SPA Vecsés

Tradicionális Balinéz masszázs
Nyitva:  

K–V:  
10–20 óráig

Karácsonyra ajándék-kártya kapható!

Három szakképzett, profi indonéz masszőzzel

Próbálja ki Ön is a  Balinéz 
masszázst, tapasztalja meg  

a különbséget!

Eladó ház
Üllőn, csendes utcában  

62 m2-es, 2 egész + 1 félszobás ház  
+ garázs + tároló 400 m2-es telken.

2 éve fel lett újítva. 
A kerítés szép, a kert ápolt,  

4 gyümölcsfa és kút is van benne.

Tel.: 06-20/333-1448

TEMETKEZÉS

Vad Gáborné Kati
Üllő, Ócsai út 17-19.
Tel.: 06-20/224-1334
         06-30/642-6672

Ügyelet: 06-30/790-1585 

A végtisztesség méltósága

Üllő város önkormányzatának képviselő-testülete november 19-én tartot-
ta soron következő rendes ülését. Írásunkban a legfontosabb döntéseket 
ismertetjük. A határozatok hátterét, testületi és bizottsági ülések jegyző-
könyveit Üllő város honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.

Ülésteremből jelentjük

A képviselő-testület elfogadta a közte-
me tő és a ravatalozó működésével, 
fenn tartásával és üzemeltetésével 

kapcsolatos beszámolót. 
 Döntött a testület a Monor és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról, 
továbbá a Humán Szolgáltató Központ Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának, illetve 
Szakmai Programjának módosításáról. 
 December 31-ig meghosszabbították a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság-
gal kötött, a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtásra vonatkozó szerződést. 
 Döntés született az Üllő 3414 hrsz-ú ingat-
lanon (körforgalom melletti terület) egy ter-
mészetes kő- és síremlék-bemutató telephely, 
valamint a hozzá tartozó bemutatótermek és 
irodák kialakításáról. A testület továbbá hoz-
zájárult, hogy az ingatlanra a jelenlegi terület-

szabályozási besorolástól eltérő, az ingatlan 
méreteihez és tervezett felhasználásához iga-
zított szabályozás készüljön.
 Kulccsal nyitható lakattal ellátott sorom-
póval zárják le a következő önkormányzati tu-
lajdonú földutakat: 400-as út Vecsés felé az 
M0 töltése mellett, SPAR előtti út végén, NATI 
Bázis mellett, a vasúttal párhuzamos földút, 
Gras telephelye melletti út, Maglódi utca foly-
tatásában (lőtér felé) a mezőgazdasági felüljá-
ró maglódi vége melletti út. 
 Döntött a képviselő-testület a Pest me-
gye társadalmi-gazdasági fejlődése érdeké-
ben Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá vá-
lásának támogatásáról, ami azért fontos, mert 
az EU átlagának GDP/fő értéke szerint ke-
rül megállapításra az egyes régiók fejlettség-
beli besorolása, amely alapján többek között 
meghatározzák az EU kohéziós és vidékfejlesz-
tési támogatásainak mértékét, a támogatha-

tó tevékenységek köre és a társfinanszírozás 
arányát, a támogatásokhoz kapcsolódó for-
ráskoncentrációs megkötéseket, a vállalkozá-
soknak beruházásokra nyújtható támogatások 
mértékét (maximális támogatási intenzitás). 
 A 2016. évi adómértékek meghatározása 
során a testület úgy döntött, hogy nem vál-
toztat az iparűzési és az építményadó mérté-
kén, továbbá a vállalkozó háziorvosok számá-
ra iparűzési adómentességet biztosítanak. 
 Döntés született a Sportliget Lakópark 
Viziközmű Társulat hitelének saját erőből tör-
ténő visszafizetéséről. A polgármesteri hivatal 
a társulat vezetésével közösen áttekinti annak 
lehetőségét, hogy a hitel lejárati ideje előtt a 
hitel visszafizetésre kerüljön. Továbbá felha-
talmazást kapott Kissné Szabó Katalin polgár-
mester, hogy maximum 48 hónap törlesztési 
időt megállapítva, részletfizetési megállapo-
dást kössön a fizetni szándékozó érdekeltsé-
gi egységtulajdonosokkal.
 A novemberi testületi ülésen megalkották 
Üllő Városi Önkormányzat képviselő-testüle-
tének a civil szervezetek támogatási rendjéről 
szóló önkormányzati rendeletét, a köztiszta-
ságról szóló önkormányzati rendeletet pedig 
módosították. Almási Adrienn, ügyintéző
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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 2016. január 13-án  9.00-17.00

•ESZTERGÁLÁS
•MARÁS 
•FÚRÁS 
•KÜLSŐ-BELSŐ FOGAZÁS 
•VÉSÉS 
•KÖSZÖRÜLÉS 
•BÉRVÁGÁS

+36-20/352-8418 • Üllő, Kertekalja utca 48.

E S Z T E R G Á LyO S  M ű h E Ly

Üllő főterén újra látható az év-
ezredes történetet megidéző kis 
házikó, a Betlehemi jászol, Jé-
zus születésének szimbóluma.

A várakozás

Az sem véletlen, hogy ma már szinte 
minden faluban és városban ott van 
a betlehem valamilyen alakban. Ott 

a jászol a lakóhely központi terén, hirdetve 
a születés nagyszerűségét, láthatóvá teszi a 
hit szimbolikus forrását, üzen mindenkinek, 
hogy ideje van a várakozásnak, a készülő-
désnek.
 Van az úgy, amikor az ember egy pillanat-
ra megáll a teremtés csodája láttán, legyen az 
növény, állat és végső soron az ember is. Ilyen 
reményt ígérő pillanatot ragad meg a betle-
hemi történet. 
 Mi mindnyájan csodálattal állunk a szüle-
tés misztériuma előtt, és még inkább így van 
ez akkor, amikor olyan születésről kell szólni, 
amely a reményt tette egyetemessé, a vára-
kozást elviselhetővé, és az élet megőrzésé-
hez ad útmutatást.
 A Betlehemi jászolt körbefogó történet az 
ember története, minden keresztény ember 

története, ezért ezernyi formában is jelení-
tik meg ezt a különleges pillanatot. Építenek 
nagy díszekkel fényes házat a jövevénynek, 
de készítenek papírból, fából, mézeskalács-
ból is kunyhót a reménynek. Ez mutatja a 
születés és a remény egyetemességét, min-
den hívő keresztény ember járandóságát és 
jogát a hithez, bizalmat a jövőhöz. Az év ezen 
időszakában mindenki számot vethet a múló 
idővel, és ha hiányérzete van, a születés re-
ményével új utakat választhat magának. 
 A Betlehemi jászolban talán Jézus szemé-
lye a legrejtettebb alak, mert az ígéret és a 
személyes jövendő is rejtve van általa. Még-
is megújul évről évre a betlehemezés szertar-
tása, együtt a Karácsony ünnepkörével, mert 

nem lehet reménytelen az élet, a születés, és 
a megváltásra való igyekezet.
 A Betlehemi jászol nem csak egy születési 
ünnep jelképe, hanem egymás tiszteletének, 
köszöntésének, a közösség összetartozásá-
nak az ünnepe is. Ezt tükrözték a betleheme-
zés hagyományai, a régi népszokások, a hozzá 
kapcsolódó üdvözlő szavak, vagy köszöntők, 
amelyek mind azt igazolják, hogy ez egy kö-
zös élmény, nem csak céltalan vágyakozás. A 
betlehemi születés öröme közösségi ajándék, 
ezért igazán csak a hagyományt tisztelő, múlt-
ját értő és azt őrző közösségben van életereje.
 A Betlehemi jászol mindenütt otthon van, 
ahol a Megváltó  megszületésében hívő em-
berek állják körül, s talán az is igaz, hogy az 
adakozó szegény pásztorok jelenléte sem 
volt haszontalan megidézése napjainkig a 
bibliai történetnek.
 A betlehem köztéri felállítása és az emlé-
kezés végül is egy örömünnep. A születés is 
boldogság, ahogy minden jó dolog születé-
se összekapcsolódhat a vidámsággal, és okot 
adhat rá, hogy az emberek átérezzék minden 
nehézség ellenére az élet nagyszerűségét, az 
egymás iránti felelősséget, és erőt is merít-
hetnek ezekből a köszöntő jelképekből.
 Így advent idején mi mást mondhatnánk, 
mint ismételgetjük ezeréves tudásunkat, 
hogy a „Kis Jézus megszületett, Örvendjünk!” 
 Kövér Tibor
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Tájékoztató az önkormányzat 
2015. évi gazdálkodásáról
Tisztelt üllői lakosok! Szeretnék néhány gondolatot megosz-
tani Önökkel a város pénzügyi, gazdasági helyzetével kapcso-
latban, és ezzel együtt szeretném Önöket tájékoztatni, hogy 
mit terveztünk és mit értünk el ebben az esztendőben. Ter-
mészetesen e tájékoztató mindenre nem térhet ki, de bí-
zom benne, hogy nagy vonalakban megfelelő informáci-
ót tudok adni az elmúlt év fontos gazdasági eseményeiről.

H asonlóan az elmúlt esztendőhöz, eb-
ben az évben is két nagy területre kel-
lett koncentrálnunk. Az egyik – és ta-

lán a legfontosabb –, hogy az önkormányzat 
által fenntartott, valamint működtetett in-
tézmények egyre magasabb színvonalon le-
gyenek képesek munkájukat végezni. Ehhez 
az önkormányzat évről évre egyre nagyobb 
mértékben járul hozzá és biztosítja a szüksé-
ges erőforrásokat (legyen az személyi, vagy 
tárgyi-technikai feltétel). A másik nagy fel-
adatunk az ivóvízminőség-javító beruházás 
megvalósítása és befejezése volt. 
 Képviselőtársaimmal együtt úgy érzem, 
hogy mindkét „alapfeladatunkat” sikeresen 
teljesítettük. Intézményeink sikeresek, ezt 
számos külső és belső ellenőrzés bizonyít-
ja, és augusztusban sikeresen lezártuk a kö-
zel 500 millió forintos ivóvízminőség-javító 
beruházásunkat, így Üllőn mindenki tökéle-
tes tisztaságú, mindennemű szennyezéstől 
mentes ivóvizet ihat.
 Voltak azonban más nem kevésbé fontos 
feladataink, elképzeléseink, amelyek megva-
lósításáról szólnék néhány szót.
 Idén is több, reményeink szerint az Önök 
számára is szükséges fejlesztést hajtottunk 
végre. Néhány ezek közül: ebben az évben is 
folytattuk a nagy népszerűségnek örvendő 
lakossági járdaépítést; kazáncserét hajtot-
tunk végre óvodában; felújítottuk a Pávay-
Vajna utcát; játszótereket, focigrundot épí-
tettünk; felújítottuk és kátyúmentessé tettük 
Üllő főbb utcáit; helytörténeti gyűjteményt 
alakítottunk ki; egyedi, Üllő jelképeit tartal-
mazó körforgalmat építettünk ki; elkezdtük 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola fűtés-
rendszerének korszerűsítését; a Sportliget 
Lakóparkban elkezdtük a teljes közvilágí-
tás kiépítését; Üllő teljes területén egységes 
utca név táblákat helyeztünk ki; járdát építet-
tünk.
 E feladatokra megközelítőleg 185 mil-
lió forintot költünk/költöttünk. Ezen túlme-
nően igyekszünk kisvárosi jellegünket meg-
őrizve folyamatosan szépülni, virágosítunk, 
fásítunk, zöldterületeinket óvjuk, kezeljük.

 Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk 
és egyre jelentősebb összegekkel támogat-
tuk az egyházakat, civil szervezeteket. E célra 
megközelítőleg 34 millió forintot költöttünk.
Sajnálatos módon a szociálisan rászorulók 
száma nem csökken. Az önkormányzat szin-
te erején felül támogatja e körbe tartozó pol-
gárait, amit jól mutat, hogy ebben az eszten-
dőben 85 millió forintot szántunk erre a célra. 
 Úgy érzem, hogy eredményeinket még 
hosszasan sorolhatnám, de talán a felsorol-
tak is elegendőek ahhoz, hogy lássák Önök 
is, megpróbálunk mindent megtenni, ami a 
lehetőségeinkből telik, hogy komfortosab-
bá, élhetőbbé, szerethetőbbé tegyük váro-
sunkat. 
 Be kell azonban vallanom, hogy voltak 
olyan terveink is, amelyek nem valósultak 
meg. Szerencsére ezek száma jóval keve-

sebb, mint amelyek 
megvalósultak, né-
melyik nem is feltét-
lenül rajtunk múlott, 
de ettől a tény még 
tény marad, misze-
rint ezek a fejleszté-
sek elmaradtak.
 Ilyen elképze-
lésünk volt egy piac 
létesítése. Úgy dön-
töttünk azonban, 
hogy amíg nem tu-
dunk olyat létrehoz-
ni, amely hosszú tá-
von fenntartható és 

üzemeltethető, addig nem vágunk bele. A 
terveink pontosan megvannak, a helyszínt 
kiválasztottuk. Ha minden feltétel adott lesz, 
megvalósítjuk.
 A másik tervünk óvoda építésre, bővítés-
re vonatkozott. Tudtuk, hogy ezt kizárólag 
önerőből nem tudjuk megvalósítani, pályáz-
tunk, de sajnos nem nyertünk. A lehetősége-
ket folyamatosan figyeljük, a terveink szin-
tén készen vannak, amennyiben valamilyen 
pályázat módot ad rá, élni fogunk a kínálko-
zó alkalommal.

 Összegzésképpen elmondhatom, hogy 
csak nagyon fegyelmezett, összehangolt 
munkával értük el azt, amit Önök előtt áll-
va bátran és büszkén jelenthetek ki: az ön-
kormányzat gazdálkodása a terveknek meg-
felelő, pénzügyileg biztos lábakon állunk, 
tarthatóak kitűzött céljaink, megfelelő tar-
talékkal rendelkezünk a következő években 
megvalósítandó céljaink elérése érdekében.
 Egy ilyen alkalommal, amely évente egy-
szer van, általában pozitív dolgokról szok-
tak beszámolni. Én úgy vélem, hogy Üllőn 
az utóbbi esztendőkben valóban rengeteg 
hasznos, jó dolog kezd kibontakozni, azzal 
együtt, hogy tudjuk, még nagyon sok fe-
ladatunk van. 
 Azonban azt sem hallgathatom el, hogy 
a jövő esztendő nagyon nehéz lesz. Mégpe-
dig a Sportliget Lakópark Viziközmű Társu lat 
hitelének visszafizetése miatt.
 De a vége ismét legyen kellemes téma. 
Ezt is sokszor megteszem, hangoztatjuk, de 
ismételten szeretném megköszönni az ül-
lői lakosoknak, az üllői vállalkozóknak, hogy 
meghatározó többségük tisztességesen, ha-
táridőre befizeti a rá kivetett adót. 
 Mindnyájunknak tudnunk kell, hogy egy-
re inkább saját magunkra vagyunk utalva, 
így fejlődésünk záloga szinte kizárólag saját 
bevételeinken múlik. Örömmel tapasztalom, 
hogy az adózási morál Üllőn sokkal jobb, 
mint máshol. Remélem, hogy ez a jövőben is 
így marad, hiszen fejlődni csak ebből lehet. 
 Üllő Város Önkormányzata nevében kö-
szönöm az egész évi együttműködést. Ál-
dott, békés karácsonyi ünnepet a 2016-os 
esztendőre pedig kitartást, türelmet sok sze-
retetet és eredményekben gazdag új évet kí-
vánok! Kissné Szabó Katalin, polgármester

Üllőn az utóbbi 
esztendőkben 
valóban renge-
teg hasznos, jó 
dolog kezd ki-
bontakozni, az-
zal együtt, hogy 
tudjuk, még na-
gyon sok fe-
ladatunk van. 
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Biológiai 
víztisztítás 
Üllőn

Szeretnénk röviden bemutatni 
Üllő város vízellátását biztosító 
vízmű működését, azon belül is 
a víztisztító technológiát, amely 
2015 nyár végén került átadásra. 

Fontos megemlíteni, hogy a város vízbá-
zisát mélyfúrású kutak biztosítják, ame-
lyek úgynevezett rétegvizet nyernek ki 

100-300 méter mélységű kutakból. A vízbázis 
nyers vize önmagában is jó minőségű, szeny-
nyezőktől mentes, tiszta víz, azonban mini-
mális vas, mangán és a megengedetnél ma-
gasabb ammónia tartalma miatt tisztításra 
szorul. Az ammónia önmagában az egész-
ségre nem káros, azonban a vízhálózatban ki-
alakulhatnak olyan kedvezőtlen folyamatok, 
amely hatására nitritté és nitráttá redukálód-
hat, így már közegészségügyi kockázatokat 
rejthet magában, mivel gátolhatja az oldott 
oxigén vérbe jutását az emberi szervezetben. 
 Üllő város vezetésének régi álma, terve 
valósult meg a víztisztító technológia léte-
sítésével. Az új víztisztító mű biológiai el-

ven működik, pontosan azokat a folyama-
tokat fordítjuk saját hasznunkra, amelyek 
a vízhálózaton lezajlódva kedvezőtlenek 
lennének, így azonban segítségükkel tá-
volítjuk el a vasat, mangánt és különös te-
kintettel az ammóniát az ivóvízből. Ezt a 
folyamatot a szakirodalom nitrifikációnak 
nevezi. A nitrifikációt baktérium törzsek 
végzik el, amelyek elfogyasztják az am-
móniát, részint nitritté, majd nitráttá redu-
kálva azt. Más baktériumtörzsek a nitritet 
fogyasztják el, így a folyamatok végén az 
ammónia és a nitrit teljesen eltűnik mini-
mális nitrátmaradékkal, amely jóval a meg-
engedett határérték alatt marad – nem 
jelentve egészségügyi kockázatokat. A bi-
ológia folyamat során levegőadagolással 
oxigénbeoldást végzünk a biológiai fo-
lyamatok ideális lejátszódása érdekében. 
A víztisztító technológia végén pedig egy 
UV-csírátlanító berendezéssel sterilizáljuk 
a vizet a baktériumoktól, így olyan tiszta 
ivóvizet kapunk, amely vas-, mangán- és 
ammóniamentes, valamint magasabb ol-
dott oxigéntartalommal bír, mint a kinyert 
kútvíz.

 Mivel a városi csőhálózat jelentős szaka-
sza még régi, így azok a lerakódások, ame-
lyek évek alatt keletkeztek, elkezdtek leválni 
és eltávozni a rendszerből. Annak érdeké-
ben, hogy ne történhessen baktériumsza-
porodás a csőhálózatban egészségügyi elő-
írás a klórozás alkalmazása a vízműveknél. 
A hálózati tisztulás szakaszában magasabb 
koncentráció alkalmazása szükséges, azon-
ban a klóradagolás folyamatosan csökken, 
de nem hagyható el teljesen. Az alkalma-
zott klórozás olyan mértékű, hogy az ivó-
vizet minden célra nyugodtan használhat-
ja a lakosság. Esetenként előfordulhat, hogy 
erősebb klórszagot tapasztalunk, ilyenkor 
javasolt kifolyatni a csapot, a kiengedett vi-
zet pedig szellőztetni kell, a kicsapódó klór 
pedig elillan az edényekből, poharakból. 
 Befejezésül arra szeretnék hangsúlyt 
tenni, hogy az alkalmazott víztisztító tech-
nológia természetes módon tisztítja az ivó-
vizet, amely Üllő város esetében valóban 
kiváló minőségű és kellemes ízű, bátran fo-
gyasztható vizet nyújt az itt élők számára. 
Érdemes megbecsülnünk ezt a kincset.
Halász Csaba, gépészmérnök, vízgazdálkodási szakmérnök

Szomorú, de már meg sem lepődünk, ha elha-
gyott tárgyainknak csak a hűlt helyét találjuk, 
mikor a veszteség felismerése után az elha-
gyás lehetséges helyszíneit végigjárva pró-
báljuk felkutatni a hiányzó holmit. Viszont an-
nál inkább elámulunk, ha elvesztett értékeink 
becsületes ember kezébe kerültek, és legna-
gyobb örömünkre egyszer csak arról értesü-
lünk, hogy visszaadná amit szerencsétlenül el-
hagytunk. Nem lettünk volna Németh Ferenc 
helyében, mikor belehasított a kegyetlen fel-
ismerés: valahol elhagyta nagy értéket rejtő 

táskáját. Az esetét leíró sorokat és a megtalá-
lónak címzett jókívánságait kérésének meg-
felelően közöljük, annak pedig külön örü-
lünk, hogy nem veszett ki a becsület, mert 
vannak még akik nem engednek a kísértés-
nek és visszaadják a megtalált tárgyat a tu-
lajdonosának. Persze mindenki jobban jár, 
ha nem bízza a dolgot a véletlenre és figyel 
az értékeire, mert ott tart a világ, hogy a be-
csületes megtaláló amolyan megbámulan-
dó fura „lény”, cselekedete nem magától ér-
tetődő, inkább csodaszámba megy. Sajnos.

Köszönet a megtalálónak  „Ezuton is szeretném megköszönni Gon-
dáné Gabikának a figyelmességét, hogy az 
általam figyelmetlenül a Zsófi boltban fe-
lejtett táskámat, amelyben körülbelül 300 
ezer forint értékű bélyeg és készpénz volt, 
megtalálta és eltette, majd végül hiányta-
lanul visszaadta nekem. Mikor megköszön-
tem szerényen csak annyit mondott: ez 
csak természetes. Még egyszer köszönöm, 
emberségből jelesre vizsgázott. További si-
kereket kívánok Gabikának a munkájához 
és a családi életéhez is! Kívánok nagyon 
kellemes karácsonyi ünnepeket Gabikának 
és az egész családjának! Tisztelettel: Né-
meth Ferenc” V.
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Október 10-én, szombaton ke-
rült megrendezésre a Civil Ér-
ték Egyesület Szeretetgom-
bóc Klub-vigadalom estje. 

Szeretetgombóc 
Klub-vigadalom

T öbb mint 150 vendéget fogadhattunk, 
amely igen csak túlszárnyalta az elkép-
zeléseinket. Az estet Skultéti Ildikó, a Civil 

Érték Egyesület elnöke közösen nyitotta meg 
Üllő polgármesterével, Kissné Szabó Katalinnal. 
 A beszédek után következtek a megle-
petésprogramok. Meghitt és szeretettel-
jes hangulatot teremtett Dexler Sándor, aki 
Marjorie Chappell Ima című versét hozta 
el nekünk, mely igencsak megalapozta az 
egész est bensőséges hangulatát. A folyta-
tást az Árpád Fejedelem Általános Iskola 6./c. 
osztályos diákjainak énekkórusa vette át, 
akik Dudinszky Ildikó vezetésével több dalból 
álló népdalcsokrot adtak elő. Bohdány Gizel-
la táncbemutatója is nagy sikert aratott.
 Ezt követte Szeretetgombóc Klubunk, 
akik egy szeretetteljes dalt adtak elő, nem 
csak énekelve, hanem jelelve is. Meglepetés 
sztárvendégünk Szandi volt. 
 Szandi fáradhatatlanul énekelt és táncolt 
a lelkes közönségnek, akik néha már felállva 
énekelték slágereit.  

 Összegezve az estet elmondhatjuk, hogy 
mikor megálmodtuk ezt a rendezvényt, nem 
is sejtettük, hogy ekkora sikere lesz és ilyen 
jelentős összegű adomány fog érkezni en-
nek köszönhetően a klub programjainak fi-
nanszírozására. Külön köszönjük valamennyi 
támogatónknak, barátainknak, akik hozzájá-
rultak rendezvényünk sikeréhez. 
 Viszont, akik nem tudtak eljönni azok se 
legyenek szomorúak, mert jövőre ismétel-
ten megrendezésre kerül Szeretetgombóc 
Klub Vigadalom II-estünk, amelyet az üllői 
sportcsarnokban szeretnénk tartani.
 A rendezvényről fényképeket a www.
civilkozpont.hu oldalon találnak az érdek-
lődők.
 Köszönjük mindenkinek a minden képze-
letet felülmúló támogatást: Auchan Maglód, 
Aquarius-Aqua Kft. Honett International, Wil-
liams Televízió, Azurro cukrászda, Amarillis-
Hungary Kft., Civil Nonprofit Kft., Csicsergő 
óvoda, Csipet Land Kft., dr. Szalay Éva fogszak-
orvos, D&E Hungary Zrt., Dzsungel baba-ma-
ma bolt, Gabi könyvesbolt, GOLDING Reklám-
ajándék Kft., Gyöngyvirág óvoda, Hableány 
lakástextil, Lolly Édességkészítő Kft., Oázis ker-
tészet, Pitypang óvoda, Plus Market, Schertlin 
Éva Margit Pek-Snack, Szeretetgombóc Klub 
tagjai, Toner Copy Hungary Kft., Üllő Vezér Ha-
gyományőrző Egyesület. 

Legyen áldott 
a karácsony
A hóban a lépés zaja elvész./A csillagok né-
mán tárják a teret végtelenné./Az ember örök 
magánya, kicsinysége, kiszolgáltatottsága 
vesz körül./A messziről jövő zajok felerősítik a 
csendet./Se ének,/se ünnepi hangok,/se  bol-
dogságos szavak,/se csengettyű/se harang,/
se orgona./Csak csend./Felsír bennem az ün-
nep./Istenem, milyen kicsi vagyok!/Nem szólsz 
te sem./Csak átölelve tartasz. 
 Azt kívánom ebben az ádventi időben, 
2015. karácsonyán, hogy a világ zajában még-
is legyen egy kicsinyke csendünk, amelyben 
Isten jön felénk, és megérezzük, megértsük 
mit is jelentünk mi Isten számára. 
 Evangélikus ünnepi istentiszteleti alkal-
maink Üllőn: december 25-én délután 4 óra-
kor úrvacsoraosztásos istentisztelet, január 
3-án 4 órakor újévi istentisztelet. Istentiszte-
leteinket az Üllői Református Templomban 
tartjuk. 
 Áldott karácsonyi ünneplést kívánok 
min denkinek.

Heinemann Ildikó, evangélikus lelkész

Hitmélyítő társasutazás 2016. június 27-től 
július 1-jéig. Utazás: komfortos, légkondi-
cionált autóbusszal a következő útvonalon: 
Vecsés–Budapest–Hegy eshalom–Melk –
Salzburg–Altötting–Aus burg–Wart burg-
Eisenach–Lipcse–Eis leben–Wittenberg és 
Németország Ausztrián át haza.
 Részletes információ és jelentkezés 
január 25-ig: Heinemann Ildikó ildiko.
heinemann@lutheran.hu; telefon: 06-
20/770-0442. 

Luther nyomában  

Ù

November 5-én ismét szépkorú állampol-
gárt köszönthettünk. Dobos Lászlóné Kiss 
Juliannát 90. születésnapja alkalmából ott-
honában köszöntötte Kissné Szabó Kata-
lin, polgármester és Lazáné Széll Éva, anya-
könyvvezető. 
 Kiss Julianna 1925. november 5-én szüle-
tett Üllőn a Kiss család második gyermekeként.
 A négy elemit Üllőn, a négy polgárit Ve-
csésen járta ki. Tizennyolc évesen férjhez 
ment Dobos Lászlóhoz. Házasságukból két 
gyermekük született.
 Gyermekeik születése után a Lombik Hő-
mérő és Üvegipari Műszergyártó Szövetke-
zetnél helyezkedett el, ahol külföldre expor-
tált hőmérők bevizsgálását végezte 16 évig. 
Pontos, precíz munkájáért kiváló dolgozó ki-
tüntetést kapott. Ezután lánya unszolására a 
budapesti nyolcadik kerületi Magyar Csár-
dában dolgozott nyugdíjba vonulásáig ven-
déglátósként. 
 Julianna néni friss, fiatalos hévvel mesél a 
vele történtekről, örömtől csillogó szemek-

Szépkorú köszöntés

kel mutogatta élete fényképeit, nyilatkozott 
a Williams TV munkatársainak is. Minden-
napjait a szülői ház mellett 78 éves korában 
felépített gyönyörű otthonában tölti, ahol 
fia, unokája és két dédunokája rendszeresen 
meglátogatja. L. É.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy a Betegút Egyesület egészségesek 
és betegek részére információs közpon-
tot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és 
a gyógyulási folyamat meggyorsítása ér-
dekében. Az adatbázisokon kívül személy-
re szabott tanácsadást is biztosítunk, vala-
mint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az 
információs központ iránytű az egészség-
ügyi ellátó rendszerben történő eligazo-
dáshoz.
 További információ: www.betegut egye-
sulet.hu, e-mail: betegutegyesulet@gmail.
com, telefonszám: 06-70/884-5879, 06-
70/389-4178. nfo

Országos Egészség-
ügyi Információs 
Központ

Dobos Lászlóné Kiss Juliannát  
otthonában köszöntötték 

Ù
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Márton-napi  
vigasságok a Napra-
forgó Óvodában

„Mesebeszéd”  
regionális  
mesemondóverseny

Zrínyi Ilona  
matematika verseny  
iskolai fordulójának  
eredménye

Kővariációk

November első felében számos Márton-napi 
program közül válogathattak az érdeklődők.
 Az éttermek készültek libavacsorával, és 
újborkóstolással. A legkisebbeket sem sze-
rettük volna kihagyni az élményekből, ezért 
óvodánkban témahét keretén belül megis-
mertettük őket a hagyományokkal, ízekkel, 
amit a legvégén humorral fűszereztünk.
 A hét elején libás játékokat játszottunk, 
mulattunk, daloltunk. A következő nap az 
ízek kavalkádja jelent meg, szerényen liba-
zsíros kenyér és libamájkrémes kenyér formá-
jában. A harmadik napon a kreativitás került 
előtérbe. Liba minden formációban és meny-
nyiségben, rajzban, barkácsolásban, festés-
ben. Majd ezt követte a lámpáskészítés és fel-
vonulás. Ezzel Szent Mártonra emlékeztünk 
és a jó cselekedeteket jelképező fényt kíván-
tuk eljuttatni mindenkihez. A teljesség igé-
nye megkívánta a felnőttek előadását is. Egy 
nagyon régi és közkedvelt műre esett a vá-
lasztásunk: Fazekas Mihály Lúdas Matyi elbe-
szélő költeményére. A szereplők egyöntetű-
en a  szituációs helyzetek adta lehetőségekre 
helyezték a hangsúlyt.  Ludas Matyi és édes-
anyja, Döbrögi, ispán, lókupec, kisliba mind  
élvezte feladatát, amit a gyerekek és a meg-
hívott felnőttek elismerő tapssal jutalmaztak.
 Farkasné Varga Zsuzsa, óvodapedagógus

Iskolánk első emeletén Békiné Gulyás Gizella 
tanárnő által készített színes, festett kövek-
ből összeállított tárlatkiállítás nyílt.
 A kiállításról készített fotókat iskolánk 
Facebook-oldalán (Üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskola) lehet megtekinteni.  ÁFÁI

A Maglódi Vermesy Péter Általános Isko-
la és AMI alsó tagozatos munkaközössége 
november 25-én megrendezte a regionális 
mesemondóversenyt, ahol iskolánk tanulói 
kimagasló eredményeket értek el. Első he-
lyezett: Tóth Lóránd 2.a; különdíj: Kusmiczki 
Diána 2.a. Felkészítő tanáruk: Fülesné Pin-
tér Ildikó. Szintén első helyezést ért el Lantos 
Zsófia 4.z; osztályos tanuló, osztálytársa, Ko-
vács Emma második helyezett lett. Felkészítő 
tanáruk: Véghné Horvárh Zsuzsanna.  ÁFÁI

5. évfolyam: 1. Szomora Tünde 5.z, 2. Kálmán 
Lilla 5.z, 3. Halassy Dávid 5.z. 
6. évfolyam: 1. Tóth Richárd 6.b, 2. Árva Krisz-
tián 6.z, 3. Gulácsi Liza 6.z, 
7. évfolyam: 1. Bajkó Benedek 7.z/b, 2. Oláh 
Krisztina 7.a, 2. Drapály Nikolett 7.b, 3. Soós 
Melinda 7.z/b. 
8. évfolyam: 1. Sáfár Orsolya 8.z, 2. Inges Dá-
niel 8.z, 3. Dócs János 8.z.
Szervezők: Fülesné P. Ildikó és Erdő Endre

Szterényis-vetélkedő

Görgey Artúr 
Történelemverseny

Meghívó adventi 
hangversenyre

A Tiszaparti Általános Iskola rendezésében 
került sor a II. Rákóczi Ferenc szabadsághar-
cot felölelő Kárpát-medencei verseny dön-
tőjére.  Érkeztek csapatok Felvidékről, Vajda-
ságból, Erdélyből és az anyaország minden 
szegletéből.
 A megmérettetésen 67 csapat mérte ösz-
sze a tudását, közösen kellett a feladatlapo-
kat megoldaniuk.
 Iskolánk tanulói először próbálhatták ki 
magukat egy ilyen szintű verseny döntő-
jében. Nem vallottak szégyent, nagyszerű 
munkát végeztek. Csapataink a mezőny első 
felében végeztek. 1. csapat: Tamás Panna 8.b, 
Oláh Krisztina 7.a, Benkó Csenge 8.z. 2. csapat: 
Molnár Alex 8.a, Gulácsi Liza 6.z, Szilvási Petra 
7.z/b.
 A versenyre a történelem szakos tanárok 
készítették fel a gyerekeket: Ortutay Gizella, 
Vargáné Fazekas Éva és dr. Barna Tibor.

Idén is fogadta iskolánk a monori Szterényi 
József Szakközépiskola és Szakiskola taná-
rát és tanulóit, akik érdekes vetélkedővel tet-
ték színessé október 8-án a továbbtanulás-
ban érintett hetedik és nyolcadikos tanulók 
egy-egy csoportjának délutánját. A vetélke-
dő során az iskola történetéről és profiljáról 
lehetett információkat szerezni, közben so-
kat nevetni. A résztvevő tanulók mindegyi-
két vendégül látja a középiskola színjátszó-
csoportja a legújabb darabjának tavaszi 
bemutatóján, Monoron.
 A továbbjutó 8. a osztály csapata novem-
ber 19-én mérte össze erejét a környék isko-
láinak csapataival a Szterényi József Szakkö-
zépiskola és Szakiskola épületében. A játék 
célja itt is a jó szórakozás mellett az iskola 
megismerése volt. Tanulóink oklevélben ré-
szesültek, kis ajándékokat kaptak. A tanuló-
kat kísérő Nemes Mária tanárnőnek és a csa-
pat tagjainak, Molnár Alex, Fülöp Viktor, Pető 
Julianna, Tóth Rella tanulóknak is köszönjük, 
hogy képviselték iskolánkat ezen a délutá-
non. ÁFÁI

Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját 
az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola és a 
Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola kö-
zös adventi hangversenyére, melyet decem-
ber 11-én, pénteken 17 órai kezdettel tartunk 
az üllői római katolikus templomban. A mű-
sorban közreműködnek az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és a Harmónia Zenei Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanárai és tanulói.  Nfo
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A Karácsonyfa 
állításának története
A fenyő már az emberiség őskorá-
ban is mágikus jelkép volt. Örök-
zöld ágai hirdették a téli nap-
forduló ígéretét: a meleg, a fény 
visszatértét a földre, a fák kizöl-
dülését, a rontó szellemek eltá-
vozását, az élet újjászületését. 

Ezért az emberek már igen korán boró-
kát, fagyöngyöt, fenyőágakat akasz-
tottak fel otthonaikban a mesterge-

rendákra. Eredetileg a karácsonyi ünnepek 
táján ágakkal és levelekkel díszítették a por-
tákat, hogy azok távol tartsák a gonoszt és az 
új esztendőre egészséget, szerencsét bizto-
sítsanak a házban élőknek. 
 A valódi karácsonyfa „feltalálásának” di-
csőségét többen is igyekeztek kisajátítani. A 
karácsonyfa-állítás mai értelemben vett kul-
tuszának a 16. századi protestáns, evangé-
likus közösségek voltak az első terjesztői. A 
gyertyafényes karácsonyfa eredete valószí-
nűleg Luther Mártonhoz fűződik. A legenda 
szerint 1536-ban az ünnep előtt egy téli éj-
jelen hazafelé ballagva arra lett figyelmes, 
hogy a csillagok milyen csodálatosan ra-
gyognak keresztül a fenyőerdő ágain. Telje-
sen elbűvölte őt a természet által varázsolt 
hógyöngyök látványa. Szavakkal nem tud-
ta kifejezni a lenyűgöző látványt, ezért letört 
egy ágat, bevitte a szobájába, ahol gyertyát 
helyezett el rajta, hogy családját megör-
vendeztesse és emlékeztesse szeretteit arra, 
hogy a Megváltó is az égből érkezett a Föld-
re. Ezzel évszázados hagyományt teremtett. 
Ekkoriban azonban még több díszítési és ün-
neplési tradíció versengett egymással, és a 
karácsonyfa eleinte csak ritka vendég volt 
közöttük: az örökzöldek (magyal, tiszafa, fa-
gyöngy stb.) felékesítése és az úgynevezett 
karácsonyi piramis állítása (tarka papírokkal, 
később gyertyával díszített faállvány, ame-
lyet olykor cserépbe ültettek).
 Az első hiteles leírást karácsonyfa-állítás-
ról egy strasbourgi polgár 1685-ből szárma-
zó feljegyzéseiben találták. Arról számol be, 
hogy városukban terjedőben van egy új szo-
kás: az emberek karácsonykor fenyőfákat dí-
szítenek fel. Elzász tűnik e szokás bölcsőjé-
nek, mert ott századok óta az ünnep estéjén 
szalagokkal körbefont kis fenyőket helyez-
tek el a templom előtti téren, a falu kútján, s 
körbetáncolták.
 Az első karácsonyfákat gyümölcsökkel, al-
mával, dióval, mogyoróval – termékenység-

szimbólumokkal – papírkivágásokkal, arany-
láncokkal és házilag készített édességekkel, 
mézeskaláccsal, szenteletlen ostyával díszí-
tették. A díszeknél arra ügyeltek, hogy azok 
ehetőek és bearanyozhatóak legyenek. Ezek 
voltak az első karácsonyfadíszek. 
 Mindegyik kellék meghatározott jelen-
téssel bír: az alma, dió, különböző gyümöl-
csök a fa terméseit; a fára tekert aranyláncok 
a paradicsomi tudás fájára kúszó kígyót; a fa 
tetejére tűzött csillag a királyoknak utat mu-
tató betlehemi csillag.
 A karácsonyfa-állítás szokása szélesebb 
körben a 17. században terjedt el német 
nyelvterületen. A németek abban a hitben 
éltek, hogy a téli napforduló idején a gonosz 
szellemek, a halottak szellemei kiszabadul-
nak és szabadon csatangolnak a világban. A 
kísértetektől az emberek csak úgy menekül-
hetnek meg, ha az élet örökzöldje, a fa alá hú-
zódnak. 
 Berlinből került át Bécsbe, ahol 1824 táján 
már fenyőfa alatt ünnepelték a szentestét, 
egymásnak és az általuk pártfogolt zárdák 
növendékeinek is ajándékot adva. Magyar-
országon csak az 1800-as évek második fe-
lében kezdett elterjedni ez a szokás. A bécsi 
udvar közvetítésével először az arisztokrá-
cia, majd a városi polgárság, a falusi értelmi-
ség, végül a parasztság körében terjedt el. 
Karácsonyfát Magyarországon – a történeti 
adatok szerint – Brunswick Teréz állított elő-
ször, 1824-ben, József nádor harmadik neje, 
Mária Dorottya, illetőleg a Podmaniczky csa-
lád 1826 táján, majd Fertőszentmiklóson a 
Bezerédj család 1834-ben. Jáky Ferenc osli 
plébános, a gróf Hunyady-család egykori 
házipapja 1855-ben karácsonyfa-ünnepélyt 

rendezett a falusi is-
kolás gyerekei szá-
mára. Később a mó-
dosabb polgároknál 
is elterjedt. 
 Hazánkban az or-
szág keleti felében 
csak a második világ-
háború után honoso-
dott meg végleg. Az 
új szokáselem elterje-
dését az is elősegítet-
te, hogy már volt ha-
zánkban előzménye. 
Karácsonykor termő-
ágakat készítettek 
rozmaring-, nyárfa-, 
bürök- vagy kökény-
ágakból, melyet ara-
nyozott dióval, piros 

almával, pattogatott kukoricával, mézeska-
láccsal, néhány helyen ültetni való hagymával 
díszítettek, a gerendára, vagy a szobasarok-
ba függesztették, sokszor a koronájával lefelé.
 A lucabúzát a fa alá tették, mint általában 
mindenütt, ahol egyáltalán készítettek. Va-
lamint, a fa alá került a betlehemet vagy a 
Szent Családot ábrázoló kép is.
 A parasztok körében csak a múlt szá-
zadban, sokaknál csak 1945 után honoso-
dott meg a fenyőfaállítás. Nyugat-Magyar-
országon a karácsonyfát mestergerendára 
vagy a szobasarokba függesztették, hol a 
koronájával felfelé, hol megfordítva. A ka-
rácsonyfa elterjedése előtt szokásos zöld 
ágakat, tüskés ágakat is hasonló módon 
függesztették fel.
 Ma már egyre népszerűbbek a közterü-
leten felállított fák. Ennek szintén megvan a 
történelmi gyökere, hiszen egyes történeti 
adatok szerint a 17. században német nyelv-
területen nem családok állítottak fát, hanem 
egy központi helyen felállított karácsonyfára 
akasztották a szegényeknek és gyerekeknek 
szánt gyümölcsöket.
 A legtöbb településen az ünnep hangula-
tának fokozására fenyő- és karácsonyfadísz-
be öltöznek az utcák, a kirakatok. Nemrég 
jelentek meg a „praktikus” műfenyők külön-
böző minőségű fajtái is, mivel ezek levelei 
nem hullanak le sohasem és évekig használ-
hatók, sokak körében népszerűek. De talán 
elmondható, hogy nem váltak általánossá, 
hiszen minden, ami mű, kevésbé szép, s ez 
a növények esetében százszorosan is igaz. 
Egyébként is a karácsonyfa elmaradhatatlan 
tartozéka a fenyőillat, ami nélkül el sem kép-
zelhető a karácsony!  nfo
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Olvasni jó! – a Vargha Gyula 
Városi Könyvtár hírei
Őszi gyermekprogramjain-
kat Telegdi Ágnes írónő, ve-
títéssel egybekötött ismeret-
terjesztő előadásával zártuk.

B odáné Rusznyák Gabriellától, a Gabi 
könyv- és nyomtatványbolt vezető-
jétől kaptam az ötletet, amikor az író-

nő könyveit böngésztem éppen a könyves-
boltban. Nem bántam meg, hiszen Ágnes 
pedagógus lévén hamar ráhangolódott az 
üllői gyerekek frekvenciájára, amiben azért 
nagyban segítette Balázsné Varga Gizella ta-
nárnő rögtönzött természetismeret- és iro-
dalomórája, amivel az autóforgalom okozta 
rövid pauzát kellett kitölteni, amíg vendé-
günk megérkezett. Az írónő nagy lelkese-
déssel mesélt a gyerekeknek az állatokról, 
több kis videót is levetített vidrákról, gó-
lyákról és mókusokról is, akik a háza köze-
lében laknak. Jó hangulatú, sok ismerettel 
fűszerezett délutánt töltöttünk együtt. A 
végén még dedikálásra és könyvvásárra is 
sor került. Köszönet a Gabi-könyvesboltnak 
a rendezvény szervezésében és a könyvvá-
sárhoz nyújtott támogatásáért!

Üllői mesemondók  
sikere Maglódon
II. Mesebeszéd Regionális Mesemondóver-
senyen vett részt 5 üllői kisdiák november 
25-én, a maglódi Szeberényi Lajos Városi 
Könyvtárban. Alsó tagozatosok számára lett 

meghirdetve a verseny, ezen belül is két ka-
tegóriában, amelyek mindegyikében üllői 
győztest ünnepelhettünk. Mint a zsűri el-
nöke, én kaptam azt a megtisztelő felada-
tot, hogy kihirdessem az eredményt és el-
sőként gratulálhassak a díjazottaknak. Az 
Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola lel-
kes tanulói, felkészítő tanáraik útmutatása 
mellett több díjat is elnyertek. Az 1-2. osz-
tályosok közül Tóth Lóránd I. helyezést ért 
el, Kusmiczki Diána különdíjat, Szabó Blanka 
pedig dicsérő oklevelet kapott. A 3-4. osz-
tályosok kategóriában Lantos Zsófia I. helye-
zést, Kovács Emma II. helyezést ért el. Köszö-
net illeti a felkészítésért Fülesné Pintér Ildikó, 
Tóth Csilla, és Véghné Horváth Zsuzsanna pe-
dagógusokat. Büszkék lehetünk a kis mese-
mondóinkra, és bízom benne, hogy egész 
életükben megőrzik a mesék szeretetét, hi-
szen a mese tanít, gyógyít, nyugtat, szóra-
koztat, megnevettet, és ha jól hallgatjuk, vá-
laszokat ad kérdéseinkre!

Karácsonyfa-kiállítás

A Helytörténeti Gyűjteményben (Pesti út 
96.), A karácsonyfa díszítés története címmel 
karácsonyfa-kiállítás tekinthető meg, min-

den városi adventi gyertyagyújtás után. Az 
időszaki kiállítás keretein belül a látogatók 
megismerkedhetnek a karácsonyfa-állítás 
szokásának elterjedésével, a díszítés változá-
saival az 1800-as évektől egészen napjainkig. 
Ünnepi díszben várjuk kedves vendégeinket, 
a látogatók nyugalmát kis Diótörőnk vigyáz-
za majd!

Ünnepi teázó

A december 18-án délelőtt várjuk kedves ol-
vasóinkat egy finom teára karácsonyi díszbe 
öltözött olvasótermünkbe! 9 óra 30-tól Bege 
Nóra, fotográfus-művészetterapeuta is ven-
dégünk lesz, aki lelki útravalóval látja el az 
érdeklődőket a jövő évre. Jöjjenek el, cse-
megézzenek szeretetbonbonjainkból, hogy 
lélekben megerősödve köszönthessük majd 
a 2016-os esztendőt!
 „Karácsony ünnepe, hangulata évente 
egyszer élhető meg. Ám a karácsony mon-
danivalója egy életre szól.” (Bábel Balázs)
 A könyvtár munkatársai nevében, ezzel a 
pár sorral kívánok minden kedves olvasónk-
nak boldog, békés ünnepeket és szeretet-
ben, sikerekben gazdag új évet!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Adja ajándékba karácsonykor Fehér Lász-
ló Üllő története című helytörténeti mo-
nográfiáját. A két kötet ára 5000 forint. 
 Ünnepi nyitvatartás: a könyvtár de-
cember 22-től január 4-ig zárva lesz.

Ünnepi információk

Ù

Szeretettel várunk mindenkit templo-
munkba a következő ünnepi alkalmakra. 
December 24-én, 16 órakor pásztorjátékot 
adnak elő hittanos gyermekeink, a műsor-
ban közreműködik templomunk énekkara, 
a Keresztelő Szent János Kórus. Ugyancsak 
december 24-én éjféli mise is lesz.
 December 25-én 7 óra 30-kor és 9 óra 30-
kor kezdődnek az ünnepi szentmisék. De-

cember 26-án csak 7.30-kor lesz szentmise. 
December 27-én a vasárnapi miserendnek 
megfelelően, 7 óra 30-kor és 9 óra 30-kor 
lesznek a misék. December 31-én, 17 órakor 
kezdődik az évvégi hálaadás. Január 1-jén 
reggel 9 órakor kezdődik a szentmise.
 Az Üllői Katolikus Karitász december 31-
én, 19 óra 30-kor kezdődő szilveszteri batyus 
bált rendez az általános iskola ebédlőjében, 

Katolikus Egyházközség programjai
a 80-as, 90-es évek hangulatát idézve. A be-
lépő: felnőtteknek 1000 forint, gyermekek-
nek ingyenes.
 Jegyek korlátozott számban kaphatók a 
plébánián és a szervezőknél. Szeretettel vá-
runk minden szórakozni szerető vendéget 
0-99 éves korig! A bál bevételéből húsvétra 
kívánunk majd szeretetcsomagokat összeál-
lítani. nfo
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Győzelem ellenére 
is sereghajtók

2015 – a sikerek éve

Véget ért az őszi labda-
rúgóidény, lejátszotta 
soron következő mér-
kőzéseit az Üllő SE. 

Pest megyei labdarúgó-bajnokság I. osztály
H Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P
1. Dabas-Gyón FC 15 12 3 0 40 12 28 39
2. Vecsési FC 15 12 2 1 43 8 35 38 
3. CSO-KI Sport 15 10 0 5 29 23 6 30 
4. Taksony SE 15 9 0 6 30 18 12 27 
5. Pilisi LK-Legenda Sport 15 8 3 4 34 20 14 27
6. Viadukt SE-Biatorbágy 15 7 1 7 20 21 -1 22
7. Maglódi TC 15 7 1 7 20 21 -1 22 
8. Tököl VSK 15 7 0 8 31 21 10 21
9. Gödöllői SK 15 6 3 6 13 16 -3 21

10. Halásztelek FC 15 6 3 6 19 25 -6 21 
11. Nagykőrösi Kinizsi FC 15 6 2 7 26 26 0 20 
12. Törökbálinti TC 15 5 3 7 20 35 -15 18
13. Veresegyház VSK 15 4 1 10 18 30 -12 13
14. Tura VSK 15 3 3 9 21 36 -15 12
15. Nagykáta SE 15 3 0 12 15 41 -26 9
16. Üllő SE 15 2 1 12 12 38 -26 7

Az Üllői Hírmondó novem-
beri lapzártája előtt az ül-
lői gárda a Pest Megyei 

Labdarúgó Bajnokság első osztá-
lyának utolsó helyezettjeként vár-
ta a folytatást. A hátralevő három 
mérkőzés nem ígérkezett köny-
nyűnek, előbb a középmezőny-
ben helyet foglaló Maglód ellen 
kellett bizonyítani, majd Halász-
telekre utazott a csapat, az őszi 
záró fordulóban pedig a Tököl 
VSK érkezett Üllőre azzal a feltett 
szándékkal, hogy a lefújás után 
három ponttal utazzon haza. 
 Maglód ellen beigazolódott 
a papírforma, a 13. fordulóban 
lejátszott mérkőzésen 42 perc  
után vették be az üllői kaput 
a sárgamezes maglódiak. Rajz 
Miklós góljára végül nem ér-
kezett válasz, így a vendégek 
örülhettek az egy gólos győze-
lemnek. 

 November 14-én Halásztelek 
ellen bizonyíthattak volna az ül-
lői labdarúgók. A szünetben 0-2 
állt az eredményjelzőn, az ül-
lői csapat kétgólos előnnyel vo-
nulhatott az öltözőbe. A mérkő-
zés megnyeréséhez azonban ez 
sem bizonyult elegendőnek, a 
halászteleki Kordé András a 68. 
percben szépített, egy perccel 
később pedig már egalizálta az 
eredményt. Röpke két perc lefor-

gása alatt 2-2-re álltak a csapatok. 
A 88. percben végül saját és csa-
pata harmadik gólját is megsze-
rezte Kordé, a klasszikus mester-
hármassal 20 perc alatt sikerült 
megfordítania a mérkőzés állását. 
A lefújásig nem változott az ered-
mény, Halásztelek nyert 3-2-re.
 A 15. forduló sem ígérkezett 
sétagaloppnak, a Tököl VSK a ta-
bella első felében vert tanyát, az 
együttes joggal sorolható a nehe-

zebb ellenfelek közé. Az első fél-
idő lefújását követően nem örül-
hettek az eredménynek az üllőiek, 
ugyanis Gyurcsik Attila 45. percben 
szerzett góljával 1-0-ra vezetett a 
tököli gárda. A második félidőben 
végül eljött az üllőiek ideje, a kez-
dő sípszó után 4 perccel Rösch Pé-
ter talált a hálóba 1-1 re módosítva 
az eredményt, a 63. percben pe-
dig Sinkó Balázs a győzelmet jelen-
tő gólt is megszerezte, a végered-
mény 2-1 lett az Üllő SE javára. 
 Mielőtt bárki azzal vádolna, 
hogy a csapat rossz hírét kíván-
juk kelteni, le kell szögeznünk, 
nem efféle gondolatok vezérel-
nek, mikor az üllői labdarúgók 
teljesítményét némi kritikával il-
letjük. Szívesebben írnánk a csa-
pat sziporkázó játékáról, a sor-
ra megnyert mérkőzésekről, de 
sajnos egyelőre nem tehetjük. 
15 forduló alatt az Üllő SE mind-
össze két mérkőzést nyert meg, 
egyszer pedig remizett, 12 gólt 
rúgott és 38-at kapott. A csapat  
az elmúlt évek legrosszabb ered-
ményét érte el, a  tabella utolsó 
helyén várja az tavaszi rajtot. A 
világ egyetlen labdarúgócsapa-
tát sem dicsérnék az újságok egy 
ilyen idény után. Csak abban bíz-
hatunk, hogy tavasszal más sze-
lek fújnak majd és az eredmé-
nyek is jönni fognak. Feltéve, 
hogy hozzák a labdarúgók. Re-
méljük, akkor majd dicsérni is tu-
dunk.    V. N.

Az év elején a serdülő 13–14 éves 
korosztály számára kiírt Európa 
Kupára való kvalifikációval kez-
dődtek a sikerek. Egy hazai és 
két nemzetközi versenynek négy 
judokával indultunk neki.  A válo-
gató sorozatban 1 arany, 1 ezüst 
és 7 bronzérem született. Az el-
ért eredmények alapján az or-
szágos rangsorban Varga Gábor 
(40 kg), Becskeházi Kata (57 kg) és 
Becskeházi Anna (63 kg) első szá-
mú kiemeltként kijutottak a győ-
ri Európa-kupára. 17 ország több 
mint 300 indulója közül Varga Gá-
bor az előkelő harmadik helyen 
végzett, Becskeházi Anna az ötö-
dik lett. Ez több mint tisztes helyt-
állás, Európa-szintű eredmény.
 Huszonegy tanítványunk in-
dult az utánpótláskorú Regio-
nális Rangsorversenyen. Arany-

érmet szerzett: Szolnoki József, 
Nagy Szabolcs, Varga Gábor, Var-
ga Zsófia, Varga Panna, Jenei Ben-
ce, Becskeházi Kata, Becskeházi 
Anna, Drapály Dániel, Póka Pat-
rik, Héjas Zsigmond, Marosi Csen-
ge. Ezüstérmes lett: Bíró Hanna, 
Pálmai Szabolcs, Végh Csenge, Ko-
csis Zoé, Vízi Róbert. Bronzérmet 
szerzett: Badak Barnabás, Bánkú-
ti Bence, Varga Viktor, Héjas András. 
Az egyéni eredmények alapján 
az üllői judocsapat összetettben 
az első helyen végzett, ezzel 2014 
után 2015-ben is elnyerte a Közép-
Magyarország Regionális Csapat 
Kupát, megelőzve olyan nagyobb 
költségvetésű egyesületeket, mint 
a Cegléd-Közgép, a Budaörs vagy 
a KSI.
 Májusban az Országos Diák-
olimpián Kövecsi Marcell, Becs-

keházi Anna az első helyen vég-
zett, Jenei Bence második lett. 
Becskeházi Kata serdülőben má-
sodik lett, diák A korosztályban 
harmadik. Varga Gábor harmadik 
helyezést szerzett, csakúgy Maro-
si Bence, Badak Barnabás és Benc-
zik Réka. Szolnoki József az ötödik 
helyen végzett. A nyári szünetben 
két edzőtáborban hangoltunk az 
őszi versenysorozatra és főként 
az országos bajnokságokra, ame-
lyek kifejezetten jól sikerültek. Az 
egyesület 14 éves fennállása alatt 
az eddigi legtöbb, 19 Magyar Baj-
noki érmet gyűjtötték be gyere-
kek ebben az évben.
 Idősebb Szolnoki József a Mas-
ters Magyar Bajnokságon harma-
dik lett, ami automatikus kijutást 
jelentett a Masters Európa-baj-
nokságra, ahol sérülés miatt a ki-
lencedik helyet szerezte meg.   
 Varga Gábort az egész éves 
kiemelkedő eredményei alapján 

a Magyar Judo Szövetség edzői  
– sportbizottsági ülésén beválasz-
tották az EYOF-programba és ifjú-
sági válogatott lett.
 Hasonló elismerésben része-
sült Becskeházi Kata, aki serdülő-
válogatott lett.
 Az eredményekhez mindenki-
nek gratulálunk és ezúton is szeret-
nénk megköszönni az Üllői Önkor-
mányzat és az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola támogatását.
 Szeretnénk megköszönni a 
szülőknek a rengeteg áldozatot és 
lemondást, Varga Lászlónak pedig  
a buszt amellyel a gyerekek utaz-
tak a válogatott keretedzésekre 
csütörtökönként Budapestre, az 
UTE csarnokába. 
 A Tori Judo Club edzései: Üllő, 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
tornaterem, kedd-péntek 18 órá-
tól 19 óra 30-ig. Elérhetőség: 06-
20/432-5421. Mindenkit szeretet-
tel várunk! Papp Erzsébet, Csík Attila



Ajánló14 Üllői
Kezdődnek az ünnepek

Csoportfoglalkozások 
az ÜKK-ban

Apróhirdetés

Amint tavaly, a Mézeskalács-feszti-
vál alkalmával, az idén is tervezzük öt 
feldíszített karácsonyfa ajándékozását 
a „Szemünk fénye” Nagycsaládosok 
Üllői Egyesülete számára.
 Önkormányzatunk beszerez öt da-
rab fenyőfát, amelyek karácsonyfává 
való díszítésére várjuk intézmények, 
civil szervezetek, cégek jelentkezését. 
 A feldíszített karácsonyfákat az 
egyesület vezetősége a Mindenki ka-
rácsonya december 20-i rendezvényén 
fogja kiosztani a megfelelő helyekre, 
ahol a megajándékozott családok azt 
nagy örömmel fogadják.
 Várjuk tehát a díszítésre vállalko-
zók jelentkezését! 
 További információk: „Szemünk fé-
nye” Nagycsaládosok Üllői Egyesülete: 
06-70/213-5839, ÜKK: 29-320-011/128. I. 

Karácsonyfát  
ajándékba!

Ügyvédi 
tanácsadás 

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	(polgármes-
teri	hivatal	központi	
telefonszáma)
ELMŰ-ÉMÁSZ 
Dél-pesti	régió:	
06-40/383-838 
(lakossági)

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

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

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

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

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

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

Egyházak
Katolikus plé bánia   
hivatala: 29/263-005
Református lelkészi 
hivatal: 29/321-340
Evangélikus lelkészi 
hivatal: 29/350-371,
06-20/770-0442

Falugazdász
Világosné Ágota 
06-20/933-5767

Aprók tánca: óvodás csoport:  kedden 16 
óra 30-kor. Vezeti: Petneházy Kata táncmű-
vészeti főiskolát végzett néptáncpedagógus. 
Hagyományos énekes-táncos népi gyermek-
játékok, néptáncalapok. 
 Gyermekjóga: kisgyerekeknek és szü-
lőknek szerdán és csütörtökön 17 órakor. 
Vezeti Bartal Jana, nemzetközi gyermekjó-
ga-oktató. 
 Gerinctorna: minden korosztálynak hét-
főn és szerdán 18 és 19 órakor.
 Gerinccel kapcsolatos és egyéb moz-
gásszervi betegségek megelőzése, a létező 
problémák tüneteinek enyhítése; orvosi ja-
vaslat nélkül is. Vezeti: Dr. Ablonczyné Kele-
men Erika ÜKK

Advent első vasárnapján, november 29-én 
városunkban is kezdetét vették az ünnepi 
programok.
 Vasárnap délután 4 órakor Evarics 
Györgyné Kerek Esztendő című kiállításá-
nak megnyitóján köszönthettük először a 
karácsonyi ünnepkört. A kiállítás felöleli az 
esztendő évszakait, az év jeles eseményeit, 
munkálatait. A bábos, mézeskalácsos figu-
rákkal és míves kellékekkel, dekorációkkal 
díszített asztalokon, paravánokon meg-
elevenedik a hagyományos vetés, mezei 
munka, az aratás, a szilveszter, a farsang, a 
lakodalom és a karácsony is. Nem csak az 
esztendő, az emberi élet fontos állomásai 
is ránk köszöntenek. A kiállítás megnyitó-
beszédét az alkotó lánya, Evarics Regina 
tartotta. Közreműködött a vecsési Balla Pé-
ter Népdalkör.
 Délután öt órakor került sor az adven-
ti koszorú első gyertyájának ünnepélyes 
meggyújtására a Mecénás Művészeti Klub 
műsorának kíséretében. Ezt követően a 
Helytörténeti Gyűjteményben rendezett 
karácsonyfakiállítást tekinthettük meg. 
 Mindenkit szeretettel várunk a folyta-
tásra, a karácsonyt megelőző programok-
ra és a Mindenki Karácsonya ünnepi ren-
dezvényre! ÜKK

Üllő város képviselő-testületének döntése 
alapján a polgármesteri hivatal jogi képvise-
letét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi ta-
nácsadást tartanak a városházán (2225. Üllő, 
Templom tér 3.) a lakosság részére. 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása: 2015. de-
cember 14.-én 14 órától 16 óráig tart.
 A tanácsadásra előzetes bejelentkezés 
szükséges, dr. Szikora Gábor: 06-30/456-
0889. Üllő Város Önkormányzata

Fogadó órát tart dr. Szűcs Lajos, or-
szággyűlési képviselő december 10-
én 19 órától a Városháza I. emeletén 
a polgármesteri tárgyalóban. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 

Üllőn eladó – kiadó családi házat, lakást, tel-
ket keresek. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 
06-20/397-4055

Angol, lengyel, cseh import tenyész szem-
lés, kitűnő minőségű szülőktől, Staff ordshire 
bull terrier kölykök kiállítási, illetve tenyész 
célra is alkalmasan is eladók, tenyésztőtől. 
Tel.: 06-30/467-7216

Kérdezzen az ország-
gyűlési képviselőtől
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Jövőre is sok meglepetéssel, szeretettel várjuk vissza!

5.000 Ft

10.000 Ft

15.000 Ft

Üllő, Pesti út 100. H–P: 08–18
Szo: 08–13

December 7. és  22. között minden nálunk elköltött 1000 Ft-ja után, egy 
kupont adunk. Írja rá nevét és telefonszámát, majd dobja be ezeket az 
üzletünkben elhelyezett gyűjtőládába, mert nyerhet vele!

Köszönjük, hogy megajándékozott bennünket a bizalmával!

Minél több kupont 
gyűjt, annál nagyobb  
az esélye a nyerésre! 

Szeretnénk az  
ünnepek közeledtével  
mi is ajándékozni!

Nyeremények:

Meghitt, békés, 
boldog ünnepeket, 

örömteli és sikeres új 
évet kívánunk!

Sorsolás: 
2015. december 

23-án délben

1. díj

2. díj

3. díj

Hirdetés

Karácsonyi hangverseny
December 11. 17 óra
Az általános iskola és  
a zeneiskola közös koncertje.
Katolikus templom

Adventi koszorú  
3. gyertyagyújtás
December  13. 17 óra
Közreműködik az Üllő Vezér 
Hagyományőrző Egyesület. 
Utána megtekinthető a Kará-
csonyfa-kiállítás.
Városközpont, illetve  
Helytörténeti gyűjtemény

Jézuska-járat
December 16. 17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Városi programok
Karácsonyi bál  
December 19. 15 óra
Civil Érték Egyesület  
karácsonyi bálja.
Városi Sportcsarnok 

Őszirózsák  
nyugdíjasklub bálja
December 19. 19 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház 
 
Mindenki karácsonya
December 20. 13 óra
Részletes program  
a 2. oldalon.
Városközpont

Magyar kultúra napja
Január 22. 17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház 
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THM:15,71-16,13%
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*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem 
változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából eredően, azzal azonos mértékben 
módosulhat. Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 
000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jöve-
delem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén. A nem akciós Személyi Kölcsön 
esetén a THM: 14,63 – 23,67 %.
A kamatok meghatározása 2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték figyelembevételével, 
a THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, valamint az akciós Kölcsön esetében 600 000 forint, 
míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg figyelembevételével történt. Jelen tá-
jékoztatás 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 aláírása hiánytalanul be-
adott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.

Mi segítünk a vásárlásban!
Személyi kölcsön, szabad 
felhasználásra, gyorsan, 
egyszerűen.

Akár 600.000 Ft,  
3 éves futamidőre  
mindössze  
havi 19.360 Ft-tól.*
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Érdeklődjön  ókjainkban: Abony, Alber� rsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, Csömör, 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

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából ere-
dően, azzal azonos mértékben módosulhat. Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 forint hitelösszeg feletti igénylések-
re érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén. A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 
14,63 – 23,67 %.
A kamatok meghatározása 2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték fi gyelembevételével, a THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, valamint az akciós Köl-
csön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg fi gyelembevételével történt.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fi ókunkban 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 vállálasnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.

Személyi kölcsön, szabad felhasználásra, 
gyorsan, egyszerűen.
Akár 600.000 Ft, 3 éves futamidőre
mindössze havi 19.360 Ft-tól.*

Mi segítünk a vásárlásban!

válaszd ki melyiket szeretnéd!

SZEMÉLYI KÖLCSÖN

THM: 15,71 - 16,13%*
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Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából ere-
dően, azzal azonos mértékben módosulhat. Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 forint hitelösszeg feletti igénylések-
re érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén. A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 
14,63 – 23,67 %.
A kamatok meghatározása 2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték fi gyelembevételével, a THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, valamint az akciós Köl-
csön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg fi gyelembevételével történt.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fi ókunkban 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 vállálasnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.

Személyi kölcsön, szabad felhasználásra, 
gyorsan, egyszerűen.
Akár 600.000 Ft, 3 éves futamidőre
mindössze havi 19.360 Ft-tól.*

Mi segítünk a vásárlásban!

válaszd ki melyiket szeretnéd!

SZEMÉLYI KÖLCSÖN

THM: 15,71 - 16,13%*

Üllői Fiók 
Cím:   2225 Üllő, Pesti út 71.    Telefon: (+36) 70 370 7925 

Vecsési Fiók    
Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A     Telefon: (+36) 70 370 7934

Hirdetés

November 21-én került meg-
rendezésre a hatodik jóté-
konysági sportbál. Kedvez-
ményezettek mint eddig 
mindig, az üllői gyerekek.

Ismételten összefogott a város

I dén a Szeretetgombóc Klub sérült fiatal-
jai vízitornájához az Üllő SE Lengyel Roland 
vezetésével működő utánpótlás támoga-

tásához, az Üllői Diáksport Egyesület és az 
Üllő Városi Kézilabda Sport Klub utánpótlá-
sához és nem utolsó sorban a nehézsorsú 
gyerekek „Jézuska Járatához” tudunk anya-
gi segítséget nyújtani.
 Összetartásból jól vizsgázott a város. 
260 fő részvétele és a magával hozott tom-
bolaajándéka volt a bál nyitótőkéje. A jó-

tékonykodókat, itt helyszűke miatt lehe-
tetlen lenne felsorolni, de bízunk benne, 
hogy az átélt hangulat ezt a hiányosságot 
kárpótolja. A lelkes csoporthoz az üllői vál-
lalkozók és magánszemélyek a „nem bálo-
zók-felajánlásaikkal” szép számmal csatla-
koztak. Névsorban a következők: Boda Béla, 
Csetneki Klára, Csillag Patika, Csipet Land Kft, 
dr. Tóth Jolán, dr. Molnár Dániel, Fülöp Árpád, 
Gabi Könyvesbolt, Hajek Sára, Horváth Ildikó, 
Illésné Márti, Kiss Zoltán, Juhász Andrea, Lark 
Tőke Hús 97 Kft., Majorosi Mariann a Kender-
kóc táncos gyerekekkel, Mecénás Művésze-
ti Klub, Rakó Andi, Nagy Andrea, Oázis kerté-
szet Monor, Paróczi Babi, Polgárőrség, Sarki 
Drogéria, Sas Szilvia, Sportcsarnok dolgozói, 
Szivárvány Favorit Kft., Szt. Ilona Gyógyszer-
tár, Tamási Italdiszkont, Üllői Kulturális Köz-
pont, Vera néni lángosa, Zsálya Bisztró. 

 Örömmel tapasztaltuk, hogy támogatói 
körünk átlépte Üllő határát. Budapestről a 
Pest Megye Önkormányzat közgyűlésének 
elnöke Szabó István úr; a Városfejlesztési Zrt.; 
Vecsésről a Bálint Ágnes Kulturális Központ; 
a Borháló; a Gyöngyszem Szépségszalon; a 
Patrol 24 Kft; Monorról Koday László festő-
művész is csatlakozott célunk megvalósítá-
sához. Zárszóként még elmondanánk, hogy 
a rengeteg értékes tombolaajándék között a 
fődíjat, a 2 személyes hévízi wellness-hétvé-
gét Kaszab Béla és kedves neje ajánlotta fel a 
Castone Electronic Kft. nevében. 
 Célunkat elértük, reméljük közben ked-
ves vendégeink jól szórakoztak! Bízunk ben-
ne, hogy e köszönetnyilvánítást mindenki 
magáénak érzi és jövőre is velünk lesz! 

Erős Ildikó, Barta István,  
Csulákné Kriszti, dr. Halasi Katalin
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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
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éjszakai műszakos betanított cukrász

 Az SSP Hungary Kft.  
cukrász csapatába keressük új kollégánkat

pozícióba.
Figyelem! Lelkes, tanulni vágyó pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk!

Fő felelősségi területek:
•  Cukrászati termékek elkészítése a cukrászat  vezetőjének utasításai alapján
•  A munkakörhöz hozzátartozik a szükséges előkészítő és befejező tevékenységek 

elvégzése is, továbbá munkaterületének folyamatos tisztántartása

Elvárások: 
•  önálló és felelősségteljes munkavégzés
•  nagyfokú terhelhetőség és rugalmasság
•  folyamatos munkarendben történő beosztás

Amit kínálunk:
•  Hosszútávú, biztos munkalehetőség
•  Multinacionáis környezet, átlagon felüli tapasztalatszerzési lehetőség
•  Azonnali kezdés

Munkavégzés helye:
•  Liszt Ferenc Repülőtér 2B Terminál 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pozíció látható megjelölésével  
e-mailben, az application@ssp.hu vagy faxon a 06 1/296 3513 számon lehet.

Cégünkről további információ az alábbi honlapon található:
www.foodtravelexperts.com

Légy részese egy nemzetközi vendéglátóipari csapatnak!

APIFITO  
Repce krémméz
Kellemes, krémes állagú, magas élvezeti értékű 
méz. Nem folyik, így kiválóan kenhető. Tárolása 
során állaga nem változik. 

APIFITO  
Selyemvirágméz
Nehezen kristályosodik. Magas fruktóztartalma 
miatt fogyasztása után csak lassan emeli meg a 
vércukorszintet. Virágpormentes, így allerigások 
is fogyaszthatják.

APIFITO  
Propoliszos méz
A méz és a propolisz egymás hatását erősítik 
ebben a mézkülönlegességben. Fájdalomcsil-
lapító, mikrobaölő tulajdonságú természetes 
antibiotikum. . 

APIFITO  
Bodzaágyon érlelt
akácméz
A bodza virágjából a mézbe oldódó glikozidok, 
illóolajak, különleges cukrok, vitaminok kiválóan 
alkalmassá teszik im-
munrendszer-erősítés-
re. Zöld- és gyógyteák 
kiváló ízesítője!

APIFITO  
Chiliágyon érlelt
hársméz
Az alapját képző hársméz enyhíti a hörghurutos 
panaszokat. A chiliben lévő kapszaicin fokozza 
a torok és a garat vérellátását, így serkentve a 
szervezet öngyógyító képességét. 

APIFITO  
Diós selyemvirág-
méz
Finom téli csemege a házi dióból és a lágy selyem-
virágmézből készült különlegesség. Egészséges 
édesség az egész családnak! (200 g dióval).

1 kg: 

1 500 Ft
1 kg: 

2 000 Ft

500 g: 2 000 Ft 500 g: 1500 Ft 500 g: 1500 Ft 500 g: 1900 Ft

500 g: 

900 Ft
500 g: 

1200 Ft

    APIFITO

a méhek és 
gyógynövények
erejével
Az APIFITO termelői mézek és mézkülönlegességek meg-
vásárolhatók a Régió Lapkiadó Kft. szerkesztőségében: 
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/a.

A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület mézes
üvegeibe csomagoljuk!

5000 Ft feletti rendelés ingyenes 
házhoz szállítás Monor 30 km-es körzetében!
Telefonos rendelés: 06-70-500-70-65



Akciós árak december 7-től 19-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

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!

gyf. = gyorsfagyasztott

Csontos csirkemell Sertés apró hús

Kolozsvári szalonna

Sertéslapocka

Bőrös comb

Bőrös  
félsertés

Csirkecomb

Mell nélküli tyúk

Pacal  előfőzött gyf.

Sertéstarja

darálva: 799 Ft/kg

Egész csirke

Pulyka apró hús

Tengeri halfilé

Pulykanyak

Erdélyi szalonna

899 Ft/kg
650 Ft/kg

1290 Ft/kg

990 Ft/kg

850 Ft/kg

650 Ft/kg

599 Ft/kg

4990 Ft/kg

1190 Ft/kg

990 Ft/kg

750 Ft/kg

599 Ft/kg

850 Ft/kg

990 Ft/kg

599 Ft/kg

1250 Ft/kg

Hízott kacsamáj gyf.




