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Üllői
Közterületek

Többen is jelezték, hogy egyes 
ingatlanok előtt rendezetlenek 

a közterületek. Talán sok tu-
lajdonos nem is tudja, hogy a 
járdák, az árkok rendben tar-
tása lakossági feladat. A köz-

tisztaság fenntartása tehát 
nem csak az önkormányzaton 
múlik, azért az ingatlantulaj-

donosoknak is tenniük kell.
Részletek a 7. oldalon

  

A hadvezér emléke biztosan a 
feledés homályába veszett vol-
na, de a hadtörténészként is 
maradandót alkotó Bánlaky 
emlékére szervezett megemlé-
kezéseknek köszönhetően mél-
tó helyet kapott Üllő képze-
letbeli történelmi idővonalán. 
Legutóbb egy az ország határa-
in is átívelő rendezvény szüle-
tett az emlékére.

Részletek a 6. oldalon

Közmeg-
hallgatás

„Piros a vér  
a pesti utcán…”

Ülésteremből  
jelentjük
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a Jégkristály!

Nyitott  
kapuk  

a tűzoltóknál

Mézes- 
kalács- 

fesztivál  
és verseny

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal

oldal oldal

3

5

7

9

16

8 10

Doberdói  
Bánlaky JózsefÙ



2 ÜllőiKözösség



3Üllői Önkormányzat

Adóhatósági adategyeztetés

Népszavazás  
helyi eredménye

Az üllőiek sokat  
tesznek a városukért

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy Üllő Város Önkormány-
zat képviselő-testülete közmeghall-
gatást tart november 14-én hétfőn, 17 
órai kezdettel a városházán (Temp-
lom tér 3.).
 Napirendek: Tájékoztató a város 
egészségügyi ellátásáról, Tájékoztató az 
önkormányzat által 2016. évben megva-
lósított fejlesztésekről. Közérdekű kér-
dések, javaslatok.
 Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk!
 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, 
hogy kérdéseiket, felvetéseiket előze-
tesen írásban is eljuttathatják a pol-
gármesteri hivatal titkárságára, vagy a 
titkarsag@ullo.hu e-mail címre.

Közmeghallgatás

Az elmúlt hetekben adategyeztető levéllel 
kereste meg az üllői lakosok egy részét az Ül-
lői Polgármesteri Hivatal Adócsoportja. Töb-
ben nem tudták mire vélni, hogy mi célt szol-
gál ez a megkeresés, miért próbálunk tőlük 
újabb információkat kérni?
 Az egyeztetés oka, hogy folyamatban 
van a Magyar Államkincstár által működte-
tett központi önkormányzati informatikai 
rendszer, az ASP felállítása.
 Az ASP-ről annyit kell tudni, hogy egy 
központi hardver és szoftver-infrastruktú-
ra, valamint az arra épülő keret- és szolgál-
tatásrendszer, melyhez az önkormányzatok 
az alábbi tevékenységeikkel kapcsolódnak: 
gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-ka-
taszterrendszer, önkormányzati adórend-
szer, iratkezelő rendszer, önkormányzati por-

tálrendszer, ipari és kereskedelmi rendszer, 
hagyatéki leltárrendszer.
 Elsőként az önkormányzati adórendszer 
csatlakozik az ASP-hez, 2017. októberig. A 
csatlakozás előtt adattisztítást kell elvégezni 
az önkormányzati adóprogramban hiányo-
san szereplő adatok tekintetében. Emiatt ke-
restük meg az érintett adózókat és kértük be 
a hiányzó adataikat. 
 Kérjük, amennyiben az utóbbi időben 
bármiféle adatváltozásuk történt (név, 
adóazonosító szám, számlaszám) azt szí-
veskedjenek jelezni az adócsoport felé 
(adohatosag@ullo.hu, tel.: 06-29/320-011/ 
116 mellék) hogy pontos, naprakész ada-
tokkal tudjunk csatlakozni az ASP-hez a 
megadott határidőben. 

Ladányi Ágnes, hatósági irodavezető

Az elmúlt hónapokban 
többször is jártam Üllőn. 
Minden alkalommal – em-
líthetném az augusztus 
20-i ünnepet, az október 
23-i megemlékezést vagy 
a Mihály-napi sokadalmat 

– azt láttam, hogy az üllői-
ek magukénak érzik ezeket 
a rendezvényeket. Ez fon-
tos, hiszen egy város han-
gulatát az ott élők határoz-
zák meg.
 Persze, sokat tehet hoz-
zá az önkormányzat is. Lát-
hattuk, hogy milyen fontos 
volt idén a 25 utca felújítása, 
a hulladékgyűjtők és a padok kihelyezése és 
nem utolsó sorban a fedett lelátók átadása a 
sporttelepen. Üllő amúgy is híres a sportsze-
retetéről, nem véletlen, hogy a város kitünte-

tettjei is erről a területről 
kerültek ki.
 A város országgyűlési 
képviselőjeként fontosnak 
tartom, hogy Üllő is része és 
nyertese legyen a Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtér 
fejlesztésének, ami a térsé-
gében új befektetéseket, új 
munkahelyeket jelent.
 Nem csak a beruházások, 
hanem a szellemi megúju-
lás is fontos. Nagyon örülök 
annak, hogy az üllői Dober-
dói Bánlaky József életmű-
ve nyerte az Év értéke díját 
Pest megyében 2016-ban. 

Gratulálok Laza Istvánnak, hogy megszervez-
te a diákoknak a műveltségi vetélkedőt és ösz-
szegyűjti az üllői értékeket. 

Dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő

Az október 2-i népszavazáson a 9218 üllői 
választópolgár 38,45 százaléka, 3544 fő já-
rult az urnákhoz, amely nem éri el a Pest me-
gyei (40,66 százalék) és az országos (39,9 szá-
zalék) részvételi arányt.
 A szavazatszámláló bizottságok a leadott 
3543 szavazatból 3368-at érvényesnek, míg 
175-öt (4,94 százalék) érvénytelennek minő-
sítettek. Az érvényes szavazatokon belül a  

„nem” szavazatok aránya az országos és me-
gyei adatokhoz hasonlóan 98 százalék fölött 
volt.

 Szavazókör Részvételi arány % Igen % Nem %
1. Általános Iskola 39,83 1,36 98,64
2. Könyvtár 41,43 0,96 99,04
3. Könyvtár 35,25 1,42 98,58
4. Faiskola utcai óvoda 34,99 1,76 98,24
5. Faiskola utcai óvoda 38,39 0.77 99,23
6. Tűzvédő.hu Kft. 40.84 1,55 98,45
7. Állomás utcai óvoda 37,03 1,04 98,96
8. Gyöngyvirág téri óvoda 38,57 2,05 97,95

 Szavazókörökre lebontott részletes ada-
tok a táblázatban olvashatók. 

nfo

Dr. Szűcs Lajos,  
országgyűlési képviselő

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítés-
mentes jogi tanácsadást tartanak a vá-
rosházán (2225 Üllő, Templom tér 3.) a 
lakosság részére.
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása nov-
ember 14-én és december 12-én 14 órától 
16 óráig tart. Dr. Szkalka Tamás decem-
ber 5-én fogadja a lakosokat 9 órától 11 
óráig. 
 A tanácsadást előzetes telefonos beje-
lentkezés után vehetik igénybe. Dr. Szi-
kora
 Gábor telefonszáma: 06-30/456-0889, 
dr. Szkalka Tamás telefonszáma: 06-
20/555-6513.

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás



4 ÜllőiKörkérdés

A közterületek tisztasá-
gával sok ingatlantulaj-
donos nem foglalkozik. 
Pedig a járdák és árkok 
tisztán tartása nem ön-
kormányzati feladat.

De tiszta-e a város  
a bokrok alatt?

Hirdetés

Szabó Pálné

Varga Emese, Váradi Krisztián

Csomóné Bálint Erzsébet Fülöp Károlyné

A hulló leveleket nem sorol-
nánk a szemét kategóri-
ába, hiszen a színes avar-

szőnyeg gyönyörű látvány, kint 
a természetben. Még a kisker-
tekben is, a dísz- és gyümölcsfák 
alatt. Az utcákon, a porták előtt 
azonban – különösen, ha az eső 
is besegít – csúszósak, balesetve-
szélyesek, nem a járókelők lába 
alá valók.
 A lehullott lomboknak ráadá-
sul megvan az a kellemetlen tulaj-
donságuk, hogy csupasszá teszik 
a környéket. Ami eddig a dús lom-
boktól nem látszott, azt az avar 

– még ha bokáig ér is – már nem 
takarja el. Előtűnik a sok eldobált 
szemét, a legkülönfélébb rendű 
és rangú hulladék.
 Úgy éreztük, most aktuális 
megkérdeznünk a járókelőktől, 
ők mit tapasztalnak. Mi a vélemé-
nyük: törődnek-e a helyiek a por-
tájuk utcai részével is? Most, hogy 
a város kitakarózik, mit mutat: 
tiszta, vagy épp ellenkezőleg?
 A vasútállomás és közvetlen kör-
nyéke szép tiszta, azt magunktól 
is észrevettük. Amikor aztán meg-
álltunk beszélgetni a takarítószer-

számaival épp ott tüsténkedő Sza-
bó Pálnéval, kiderült, hogy ez igen 
kemény munka eredménye. Reg-
gel hatkor áll munkába, és délután 
kettőig épp csak egy szusszanásnyi 
időre áll meg, amíg eszik valamit. 
A többi időben járja az épületet és 
környékét, és vagy söpröget, vagy 
fertőtlenít, vagy a padokat mossa 
le. Szemetet szed, pókhálózik, avart 
gyűjt – nincs megállás.
 Megtudtuk tőle azt is, hogy az 
utazóközönség nem érzi a sajátjá-
nak a helyet – vagy otthon is hason-
lóképpen viselkedik –, mert nagyon 
sok szemetet eldobál. Palackoktól a 
pa pírzsebkendőkig, gyümölcsma-
radéktól a pálinkás és borosüvege-
kig, van az állomáson minden. Sza-
bóné alig győzi összeszedni.
 Tudja, hogy vannak rendes, tisz-
taságszerető utasok is, de úgy érzi 

– különösen hajnalban, vagy ha 
hétvégét követően áll munkába –, 
hogy a vandálok és a szemetelők 
alighanem soha nem fogynak el.
 Varga Emese és Váradi Krisz-
tián egybehangzóan állították, 
hogy Üllő bizony szemetes vá-
ros. Különösen most látszik ez na-
gyon – mondták –, amikor a bok-
rok már nem takarnak el semmit. 
Azok a közterületek, amiket az 
önkormányzat takaríttat rendben 
vannak, de a porták előtti járda-
széleken, az árkokban sok helyütt 
vastagon áll a szemét – mondták. 
Most meg a faleveleket lusták el-
takarítani némelyek, mintha arra 
várnának, hogy úgyis beletapo-
sódnak a járdába előbb-utóbb.

 Csomóné Bálint Erzsébet 
ugyanerről beszélt nekünk, a ren-
detlen háztulajdonosokról, akik 
portáján most vastagon áll az 
avar. Meglehet, azt hiszik, a köz-
munkások majd előttük is elta-
karítanak, pedig a ház és a kerítés 
előtti rész tisztán tartása minden-
kinek saját kötelessége – érvelt 
Csomóné, aki ugyan nem Üllőn 
lakik, de gyakran jár a városban, 
és minden alkalommal bőven lát 
eltakarítatlan portákat.
 Fülöp Károlyné ugyancsak 
azonmód bosszús lett, amint 
meghallotta a kérdésünket, mert 
szerinte is bőven hagy maga után 
kívánnivalót a város tisztasága. Mi 
ugyan próbáltunk mentségeket 
keresni – hátha nagyon idős em-
berekről van szó, akik már nem 
bírják erővel a takarítást, vagy ép-
penséggel fiatalokról, akik viszont 
dolgozni járnak és jóformán csak 
aludni térnek haza –, de Fülöp-
né szerint nem erről van szó. Bi-
zonyára ilyen is akad – mondta –, 
de ő maga kapásból több olyan 
háztulajdonost is tudna sorolni, 
ahol az anyuka otthon van, ka-
masz gyerekek vannak a háznál 
és a nagyszülők is jól bírják magu-
kat, mégis térdig ér az avar a jár-
dájukon.
 Nemrég az internetes közös-
ségi oldalon is szóvá tett egy új 
jelenséget – mesélte. Azt vette 
ugyanis észre, hogy a porták előtt 
eldobált szemetet – sörösdobozt, 
miegyebet – felszedi ugyan a ház-
tulajdonos, de nem beviszi a ku-
kába, hanem áthajítja, vagy átrúg-
ja a szomszéd elé. Így aztán lassan 
azoknak is elmegy a kedve az ut-
cafront csinosítgatásától és rend-
ben tartásától, akiknek pedig ez 
elemi igénye lenne – vélekedett 
Fülöpné. Molnár Anna

UTÁNFUTÓ
és TRÉLER

KÖLCSÖNZŐ
NONSTOP 
AUTÓMENTÉS

06-70/340-2126
06-70/420-0714

Üllő, Gyömrői út 72.

Megnyitottunk!
Az APIFITO termelői mézek és  méz-
különlegességek megvásárolhatók  

a Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A.

 Telefonos rendelés: 06-70/607-4444  • 5000 Ft feletti rendelésnél  ingyenes házhoz szállíTás  Monor 30 km-es körzetében! 
A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület mézes üvegeibe csomagoljuk!

Idei virágméz
Friss pergetés
500 g: 1090 Ft 

1000 g: 1790 Ft

Propoliszos méz
500 g: 1490 Ft 

1000 g: 2790 Ft

natura 
2000 

területen 
termelt!

Akció! Akció!a méhek és 
gyógynövények 

erejével
500 g:  

1500 Ft
helyett:

990 Ft
Rozmaringos • Citromfüves 
Kak ukkfüves • Levendulás 

Mentás

Gyógynövényágyon 
érlelt mézek



5Üllői Ünnepség

Október 23-án az 1956-os forrada-
lom tiszteletére rendezett városi 
ünnepség különleges volt, hiszen 
idén 60. évfordulóját ünnepel-
tük annak a sorsfordító esemény-
nek, amely nemcsak Európában, 
hanem a tengerentúlon is vissz-
hangot keltett és évtizedeken ke-
resztül befolyásolta a magyarság 
sorsát. Ünnepi irodalmi-zenés mű-
sort adtak elő az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola jelenlegi és volt 
diákjai, a felnőtt lakosság képvise-
lői, valamint a Kiss Kata Zenekar.

Hirdetés

„Piros a vér a pesti utcán…” 
– 1956 emlékezete

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. november 16-án 9.00–17.00

Teljes testmasszás, relaxáló masszás, cellulit-, fogyasztó masszás, ízületi kimozgatás, 
ízületi fájdalmak/bántalmak enyhítése, gyógyítása, gyulladások kezelése,  

ha indokolt egy 15 perces ultrahangos izomlazító, vagy  
elektroterápiás fizikoterápia, vagy vákuumos zsírbontó masszás.

Okleveles Gyógy- és Sportmasszőr!

1 alkalmas kezelés:  
kb. 80 perc – 5000 Ft

Amennyiben részleges kezelést 
szeretne (testrész: hát, láb): 
45 perc – 3500 Ft/alkalom

Ha igényli, házhoz is megyek.
Hívjon bizalommal! 

Bejelentkezés: Domokos János – 06-30/592-3125

Talp-
masszázs:

06-30/441-0512

PÁTRIA

Meglepetés

Bővebb információ: 
Ceglédi Fiók: 06 70 320 9429

Mi segítünk a vásárlásban!
Személyi kölcsön, szabad felhasználásra, 
gyorsan, egyszerűen.
A Takarék Személyi Kölcsön igény-
lésének feltétele a Takaréknál ve-
zetett számla megléte. Az igénylés 
feltétele legalább 200 000 forint 
havi nettó igazolt jövedelem a 
Takaréknál vezetett számlára történő egyösszegű jóváírása a futamidő teljes ideje 
alatt. Amennyiben az Ügyfél az igénybe vett kamatfelár kedvezményhez szükséges, 
szerződésben rögzített feltételeket nem teljesíti legalább 3 hónapon keresztül, a Ta-
karék a kedvezményt megvonja. A központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) ne-
gatív információval szereplő Igénylő nem hitelezhető. A tájékoztatás nem teljes körű 
és nem minősül ajánlattételnek. A Takarék a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék 
Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak az adott Takarék vonatkozó Üz-
letszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében, 
amelyeket a Takarék ügyfelei számára nyitva álló helyiségeiben és honlapján érhet el.

TAKARÉK személyi kölcsön

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

akcio.patriatakarek.hu/szemelyikolcson
facebook.com/patriatakarek

Bővebb információ:
Üllői Fiók: +36 70 370 7925

      

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Takarék a hitelbírálat jogát 
fenntartja. A Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Takarék vonat-
kozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében, 
amelyeket a Takarék ügyfelei számára nyitva álló helyiségeiben és honlapján érhet el.
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gatív információval szereplő Igénylő nem hitelezhető. A tájékoztatás nem teljes körű 
és nem minősül ajánlattételnek. A Takarék a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék 
Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak az adott Takarék vonatkozó Üz-
letszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében, 
amelyeket a Takarék ügyfelei számára nyitva álló helyiségeiben és honlapján érhet el.
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Mi segítünk a vásárlásban!
Személyi kölcsön, szabad felhasználásra, 
gyorsan, egyszerűen.
A Takarék Személyi Kölcsön igény-
lésének feltétele a Takaréknál ve-
zetett számla megléte. Az igénylés 
feltétele legalább 200 000 forint 
havi nettó igazolt jövedelem a 
Takaréknál vezetett számlára történő egyösszegű jóváírása a futamidő teljes ideje 
alatt. Amennyiben az Ügyfél az igénybe vett kamatfelár kedvezményhez szükséges, 
szerződésben rögzített feltételeket nem teljesíti legalább 3 hónapon keresztül, a Ta-
karék a kedvezményt megvonja. A központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) ne-
gatív információval szereplő Igénylő nem hitelezhető. A tájékoztatás nem teljes körű 
és nem minősül ajánlattételnek. A Takarék a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék 
Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak az adott Takarék vonatkozó Üz-
letszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében, 
amelyeket a Takarék ügyfelei számára nyitva álló helyiségeiben és honlapján érhet el.
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A műsorban szerepelt az Árpád Feje-
delem Általános Iskola énekkara, to-
vábbá Hera Gergő, Hera Szilvia, Sza-

lai Bence, Vangel Zoltán, Kovács Szimonetta, 
Kovács Péter, Pintér Diána, Jámbor Barbara, 
Nagy Ervin. Hangszeren játszott Dudinszky 
Balázs és a Harmónia Zeneiskola növendé-
kei: Svanyova Nikolasz, Gergely Dávid. Szó-
lót énekelt: Pintér Donatella, Dudinszky Ba-
lázs, Horváth Lilla, Kökény Levente, Sótonyi 
Dániel.
 A műsort szerkesztette és rendezte 
Erdő Endre tanár úr, az énekkart vezényelte 
Dudinszky Gézáné tanárnő.
 A városi ünnepségen megjelent Szűcs La-
jos országgyűlési képviselő, aki együtt ko-
szorúzott Kissné Szabó Katalin polgármes-

terrel.  Az emlékezés virágait és koszorúit 
helyezték el az emlékműnél a pártok és a ci-
vil szervezetek képviselői is. Ünnepi beszé-
det mondott a Századvég Alapítvány kutatá-
si igazgatója, Orbán Balázs.
 Üllő város lakosságával együtt méltókép-
pen emlékeztünk meg az 1956-os forrada-
lom hőseiről és eseményeiről. 
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Ez az esemény immár 
az ötödik alkalom arra, 
hogy a hadvezér és had-
történész alakját kira-
gadjuk a kényszerű fele-
dés sötét homályából. 

E z által hosszú, viszontag-
ságokban és sikerekben is 
gazdag életútjának, hihe-

tetlenül termékeny hadtörténé-
szi életművének tanulságai, tudo-
mányos értékei közelebb kerültek 
hozzánk.
 Így az ő elismerése és nagyra-
becsülése emlékezetünkben és a 
magyar történelmi köztudatban, 
illetve az utókor szellemi és erköl-
csi gyarapodása egyúttal valósul 
meg.
 „Doberdói Bánlaky József élet-
műve” 2015 februárjában beke-
rült az Üllői Települési Értéktár-
ba. Ezt követően tovább folyt a 
kutatómunka, bővültek ismerete-
ink, és – mivel az életmű messze 
túlmutat településünk határán – 
benyújtottuk felterjesztésünket 
Pest megye értékei közé. Nagy 
örömmel vettük tudomásul, 
hogy a Megyei Értéktár Bizottság 
64/2015. számú határozata sze-
rint tavaly júniusban felvette  azt 
a megyei értékek sorába. Alakja 
ily módon része lett a Pest megye 
értékeit bemutató vándorkiállí-
tásnak is, és megyeszerte számos 
településen olvashattak, hallhat-
tak róla.
 Doberdói Bánlaky József ha-
lálának 70. évfordulóján, 2015 
októberében emléknapot szer-
veztünk, mely meghatározó állo-
mása lett az életút és az életmű 
értékeinek közismertté tételében.
 A katolikus temetőben, sírjá-
nál egyházi szertartással, hagyo-
mányőrző katonai tiszteletadás-
sal és magas rangú honvédelmi 
minisztériumi közreműködéssel 
adóztunk emlékének.
 Ezután a városháza díszter-
mében a zenés fogadás, korabeli 
filmjelenetek vetítése után isme-
retterjesztő előadások következ-
tek katonai pályafutásáról és had-

történészi tevékenységéről, majd 
az életútját bemutató élőzenés 
műsort adott elő az üllői színtár-
sulat.
 Az emléknapon az említette-
ken és az üllői érdeklődőkön kí-
vül jelen volt Lugos város (innen 
származott) magyar közösségé-
nek képviselete, valamint a néhai 
altábornagy unokái Zürichből és 
Rio de Janeiróból is!
 Most, október 15-én (egy év-
vel az emléknapot követően) mű-
veltségi vetélkedőt szerveztünk 
olyan települések csapatai rész-
vételével, amelyek fontos szere-
pet játszottak Doberdói Bánlaky 
József életében. Ezek a követ-
kezők voltak: Lugos (a bánsági 
városban anyakönyvezték, fel-
tehetően itt vagy a környéken 
született), Kassa (az 1880-as, 90-
es években itt teljesített szolgá-
latot, felesége és annak családja 
itt élt), Csikszentmárton (közigaz-
gatásilag ide tartozik Úz-völgye, 
ahol 1917 tavaszán kiemelkedő 
harci sikereket ért el a parancs-
noksága alatt harcoló hadtesté-
vel), Budapest, XII. kerület (idős 
korában itt élt, az egykori Fery 
Oszkár, ma Kiss János altábor-
nagy utca 34. sz. házban), Üllő 
(élete utolsó hónapjait itt élte, itt 
hunyt el, sírja a katolikus temető-
ben található).
 Október 14-én, pénteken vár-
tuk a távolról érkezett vendége-
ket. Délután rövid, autóbuszos 
városnéző kirándulást tettünk 
Budapestre. Ennek során meglá-
togattuk azt a budai házat is, ahol 
Doberdói Bánlaky József élt csa-
ládjával 1939-től 45-ig.

 Október 15-én, reggel 9 óra-
kor Üllőn, a temetőben olyan kö-
zös koszorút helyeztünk el a síron, 
amelyre mind az öt csapat rátűz-
te saját iskolájának szalagját.
 Ezután kezdődött a vetélkedő 
a városháza dísztermében. A sze-
replők és a résztvevők bemutatá-
sa után a polgármester asszony 
megnyitotta a rendezvényt. El-
énekeltük Szabó László zenéjé-
re, citeraszóra a Kimegyek a do-
berdói harctérre című dalt, majd 
felolvastuk a vetélkedőt köszön-
tő leveleket (Szabó István, a Pest 
Megyei Közgyűlés elnöke, Már-
ton István, a Hargita Megyei és az 
Erdélyi Magyar Értéktár Bizott-
ság elnökségi tagja, Pál Zoltán, 
csíkszentmártoni tanár, valamint 
unokái: Studinka József Zürichből, 
Bánlaky Klára Rió de Janeiróból).
 A Doberdói Bánlaky József 
életútját, a hozzá kapcsolódó tör-
ténelmi eseményeket, hadtörté-
nészi tevékenységét, valamint a 
résztvevők településeiről szóló is-
mereteket tartalmazó műveltsé-
gi vetélkedő 12 fordulóból állt. A 
zsűri elnöke, az a dr. Pollmann Fe-
renc hadtörténész volt, aki köny-
vet is írt a tudós hadvezérről.
 Derekasan küzdöttek a csa-
patok, akik már hónapokkal ez-
előtt megkapták a felkészülési 
anyagot, és lelkiismeretesen ké-
szültek a megmérettetésre. Az 
üllői ötös fogat Ortutay Gizel-
la felkészítő tanárnak is köszön-
hetően nagyszerűen helytállt, 
és csak minimális különbséggel 
maradt le az első helyről.
 Bár az elért pontszámok alap-
ján kialakult a sorrend, itt most 

Doberdói Bánlaky József  
műveltségi vetélkedő

nem az volt a fontos, hogy ki, kit 
előz meg, ki hányadik helyezést 
ér el. Annak volt igazán jelentő-
sége, hogy erősödött bennünk 
az együvé tartozás érzése. Im-
már nem csak úgy általában a 
közös nemzeti, történelmi múlt, 
de Doberdói Bánlaky József 
mindannyiunkat összekötő sze-
mélye, a versengésre való felké-
szülés hónapjai, a közös koszo-
rúzás és a vetélkedő együtt átélt 
izgalmai és élményei, a közösen 
elfogyasztott búcsúebéd okán is. 
 Köszönjük mindenki támoga-
tását és segítségét, akik hozzájá-
rultak a rendezvény megvalósítá-
sához! 
 Anyagi támogatóink: Üllő Vá-
ros Önkormányzata, pályázat ré-
vén a Nemzeti Kulturális Alap, 
Pest Megyei Közgyűlés, Studinka 
József, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács Maros Megyei Szervezete, 
valamint az Oktatási, Közműve-
lődési Ifjúsági és Sport Bizottság. 
Pótolhatatlan segítséget nyújtot-
tak azok az üllői vendéglátók, akik 
szállást és ellátást adtak a távol-
ból érkezett vendégeknek, és kö-
szönet illeti minden kollégám és 
segítőm készséges, önzetlen köz-
reműködését is.
 Sikerült tehát szerteágazó, 
eredményes munkával és komoly 
összefogással egy olyan felejthe-
tetlen üllői kulturális eseményt 
megvalósítani, ami a Budapest, 
Csíkszentmárton, Kassa, Lugos és 
Üllő városát képviselő résztvevők 
számára élményszerűen megtes-
tesítette a határokon átívelő ösz-
szetartozás gondolatát. 
Laza István, Üllői Kulturális Központ-vezető
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Az elmúlt időszakban többen jelez-
ték, és mi is észleltük, hogy sok la-
kóingatlan előtt elhanyagolt a nö-
vényzet, a kilógó ágak, bokrok 
nehezítik a gyalogos közlekedést, az 
árkok gondozatlanok, szemetesek.

Üllő Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete október 27-
én tartotta soron következő ülé-
sét. Írásunkban a legfontosabb 
döntéseket ismertetjük. A hatá-
rozatok hátterét, testületi és bi-
zottsági ülések jegyzőkönyveit 
Üllő város honlapjáról (www.ullo.
hu) tölthetik le az érdeklődők. 

Ingatlantulajdonosok feladatai

Ülésteremből jelentjük

Üllő Város Önkormányzata igyekszik le-
hetőségeihez mérten biztosítani köz-
területei rendjének fenntartását, de 

a városunk köztisztasági helyzetének javítá-
sa érdekében az önök segítségére is szükség 
van. Mindenki érdeke, hogy rendezettebbek 
legyenek közterületeink, sokkal jobb érzés 
tisztább és gondozott területek mellett el-
sétálni. A közelgő téli időjárási viszonyokra 
gondolva pedig közös érdek a biztonságos 

közlekedés és a csúszós járdák okozta bal-
esetveszély elhárítása.
 Az ingatlantulajdonosok feladatait a köz-
tisztaságról szóló, többször módosított 
6/1991.(VI.13.) számú önkormányzati rende-
let tartalmazza. Esze-
rint az ingatlan tulaj-
donosa/használója 
köteles gondoskod-
ni annak tisztán tar-
tásáról. A tulajdonos 

– használó – köte-
les gondoskodni to-
vábbá az ingatlanok 
előtt lévő járdasza-
kasz állandó tisztán-
tartásáról a hó elta-
karításáról, a síkos járdaszakasz hintéséről, 
locsolásáról, portalanításáról, gyomtalaní-
tásáról. Az ingatlan tulajdonosának, haszná-

lójának tisztán kell tartania a járdaszakasz 
melletti átereszeket, folyókákat, árkokat, csa-
tornanyílásokat azokat a hótól, jégtől és más 
folyásgátló anyagoktól meg kell tisztítania. Az 
ingatlan tulajdonosa – használója – köteles a 
közutak mentén a füves részt rendszeresen 
kaszálni és az árokból a hordalékot kitakarí-
tani, megsemmisíteni. 
 Tehát a saját háza előtt mindenkinek 
rendben kell tartania a közterületi járdát, ár-
kot, útpadkát. 
 Aki e kötelezettségét nem teljesíti, ható-
sági határozattal kötelezhető a jogkövető 
magatartásra, s –végső esetben – ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírság kiszabására 
is lehetőség van. 
 Természetesen nem ez a cél, ezért kérjük 
együttműködésüket a városunk szebbé, biz-
tonságosabbá, szerethetőbbé tételében! 

Ladányi Ágnes,Hatósági irodavezető

A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta az Üllő Város Humán Szol-
gáltató Központ által benyújtott, az 

öt üllői tagóvodára vonatkozó beszámolót 
és a 2016–2017. évi munkatervet. 

 A képviselő-testület döntésének megfe-
lelően elkészülnek a központi orvosi rende-
lő tetőcseréjére és lift létesítésére, továbbá a 
Csicsergő óvoda bővítésére vonatkozó kivi-
teli tervek. A tervek elkészítésével a Pál Stú-
dió Bt.-t bízták meg a képviselők. 
 Döntés született a az önkormányzat tu-
lajdonában és kezelésében lévő 0198 hely-
rajzi számú (Ócsai út felől), 0367/8 helyrajzi 
számú (Viktória Ipari Park mögött) és a 0371 
helyrajzi számú (Házler-tanya mellett) föld-
utak kulccsal nyitható, lakattal ellátott so-
rompóval történő lezárásáról.
 Településrendezési szerződés megköté-
séről döntöttek a képviselők, melynek célja 
a Ferihegy Ipari Parkban a fejlesztésre kijelölt 
terület ipari övezeti szabályozása, valamint 
ehhez kapcsolódóan a kiépítendő közmű-
vekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások 

rögzítése. Egyben a képviselőtestület elfo-
gadta a fejlesztést részletező Telepítési Tanul-
mánytervet. A szerződést a a Skála-Coop Be-
fektetési Zrt.-vel köti meg az önkormányzat.
 A Hunyadi utca – Vörösmarty és Baross 
utca közötti szakasz – egyirányúsításával 
kapcsolatban a testület úgy foglalt állást, 
hogy nem kíván változtatni a jelenlegi for-
galmi szabályokon, azt megfelelőnek tartja. 
 A testületi ülésen elfogadták az önkor-
mányzat beszerzési szabályzatát, illetve 
döntöttek György Réka üllői olimpikon úszó, 
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
által alapított Év Sportolója Díjra való felter-
jesztéséről. 
 A képviselő-testület módosította Üllő Vá-
ros Önkormányzat közterületek használatá-
ról szóló rendeletét a hatásköri változásokra 
tekintettel.  Kiss Adrienn, ügyintéző

Emlékverseny
Az üllői csapat minden reggel nulladik órában, és néha még dél-
után is készült a Doberdói Bánlaky József műveltségi versenyre – Poll-
mann Ferenc Oroszlán karddal és lúdtollal című  monográfiájából. 

O któber 14-én találkoztunk a ver-
senyzőkkel és kísérőikkel a városhá-
zán. A vendégek Kassáról, Lugosról, 

Csíkszentmártonról érkeztek, őket üllői csa-
ládok szállásolták el. 
 Szombaton, a gyülekező után koszorút he-
lyeztük el a Bánlaky család sírján. Akik nem 

tudtak eljönni, levélben üzentek nekünk és 
a hallgatóságnak. Megható írásokat hallhat-
tunk, többek közt Bánlaky Zürichben élő uno-
kájának sorait könnyeztük meg. A levelek a ha-
gyományok és értékek ápolását, a két háborút 
is megélő katona és nagyapa szolid nagysá-
gát és a magyarok országhatárokon átíve-

lő összetartozást emelték ki. Az izgalom ezek 
után kezdődött, hiszen várt ránk a 12 fordu-
lóból álló verseny. Izgalmas és változatos kér-
déseken keresztül adtunk számot tudásunkról 
a városháza dísztermében. Térképes feladat, 
párkeresés, képfelismerés, dramatikus jelenet 
és még sok más feladat mind-mind azt a célt 
szolgálta, hogy a kivételes katonát és hadtör-
ténész életét minden oldalról ismertessük.
 Tudásunkkal és felkészültséggel a második 
helyezést értük el. A csapat tagjai: Filipsz Betti-
na 8.z/a, Horváth Cintia 8.a, Oláh Krisztina 8.a, 
Molnár Balázs Ferenc 8.z/a, Pál Zoltán Gergő 
8.z/a. Felkészítő: Ortutay Gizella tanárnő.

A saját háza 
előtt minden-

kinek rendben 
kell tartania  
a közterületi 
 járdát, árkot, 

útpadkát.
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Október 22-én nyolcadik al-
kalommal került megrende-
zésre az Örömautózás a be-
teg gyermekekért-program.

Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán 
egy család ház pincéjében Albertirsán 
a Kolozsvári utcában, szeptember 22-

én kora délutáni órákban. A felhasadt ka-
zán mellett tartózkodó két ember a kiáramló 
forró víz miatt égési sérüléseket szenvedett, 
őket a mentők kórházba szállították. A ceglé-
di hivatásos tűzoltók a helyiséget átvizsgál-
ták – abban kár nem keletkezett –, valamint 
a még izzó parazsat a kazánból eltávolítot-
ták.  Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran 
olvashatunk, hallhatunk a különböző médiu-
mokban. A káresemények megelőzése érde-
kében nem árt, ha tudjuk, hogy miért követ-
kezhetnek be a robbanások és mit tehetünk 
annak érdekében, hogy a baj ne következ-
zen be.  
 A legtöbb robbanás a kazánok helyte-
len használatából ered, hiszen a tulajdono-
sok nem mindig megfelelően üzemeltetik az 
eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk 
sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a 
szerkezeteket, ami már nem képes megbir-
kózni a megemelkedett nyomással. Egyéb 

okok is közrejátszhatnak a kazánok robbaná-
sában, mint például egy esetleges áramszü-
net, aminek hatására leáll a keringető szivaty-
tyú. A modern kazánoknál ez ma már nem 
jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást 
szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó 
és megfelelő üzemi nyomást. 
 Minden begyújtás előtt győződjön meg 
róla: a tüzeléstechnikai berendezés és a fű-
tési rendszer az előírt mértékig fel legyen 
töltve vízzel, a csapok, szelepek és egyéb 
nyitó-záró szerelvények, nyitott, illetve az 
üzemeltetésnek megfelelő állásban legye-
nek, szivattyús fűtés esetén győződjön meg 
a szivattyú zavartalan működéséről és meg-
felelő áramellátásáról, ellenőrizze a termo-
sztát helyes beállítását, a kondenzáció és 
ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az 
ebből eredő fokozott mértékű korrózió elke-
rülése érdekében.
 A robbanásokat többnyire emberi mu-
lasztás okozza, így a balesetek megelőzése 
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani 
az alapvető szabályok betartására.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Október 15-ével megkezdődött a 
hivatalos fűtési szezon. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy sokan a 
hűvösebb idő beköszöntével nem 
várták meg a szezon kezdetét, es-
ténként felfűtötték a lakásaikat. A 
háztartások zömében vegyes tü-
zelésű kazánt használnak. Önma-
gában ez nem okozhatna gondot, 
ha mindenki a megfelelő karban-
tartást követően és rendeltetéssze-
rűen alkalmazná ezen eszközöket.

Téli tüzelés veszélyei

Örömautózás a Hungaroringen

A kis lurkók gyakorlott versenyzők tár-
saságában körözhettek szebbnél-
szebb és jobbnál jobb versenyautók-

ban, legendás pilóták keréknyomain.
 E napon több száz gyerkőcre számítottak 
a szervezők. A csöppségek készültek, várták 
a nagy napot, de az utolsó pillanatban több 
gyermek állapota rosszabbodott, így sajnos 
ők csak gondolatban lehettek velünk. Az Üllői 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága mielőbbi 
jobbulást, kitartást és sok-sok erőt kíván nekik!
 Egyesületünk 10 fős legénysége, továb-
bá 6 ifjúsági tűzoltója vállalta, hogy a szabad 

versenyautókra várakozó gyermekeket fog-
lalkoztatja, bemutatja a tűzoltóautókat és 
azokat rejtő felszereléseket, valamint mesél 
a lánglovagok feladatairól.
 Nagy örömünkre szolgált, hogy egyesü-
letünkhöz csatlakoztak Nyáregyháza ÖTE, 

Október 8-án ismét nyitva álltak kapu-
ink az érdeklődők előtt. Játékos feladatok-
kal vártuk a kicsiket és nagyokat. Lehetett 
színezni, tűzoltóautót hajtogatni papírból 
és vendégeink beöltözhettek tűzoltónak. 
A vállalkozó kedvű érdeklődők tűzoltó-
autóval tehettek városnéző körutat.
 Köszönjük látogatásukat, decemberben 
visszavárjuk önöket.
 Kérjük, amennyiben ideje engedi, láto-
gasson el honlapunkra: www.ullote.hu

Nyitott kapuk a tűzoltóknál

Ù

Isaszeg ÖTE, Nagymaros ÖTE, 
és Tápiószele ÖTE tagjai, ez-
úton szeretnénk nekik köszöntet 
mondani a részvételért és a se-
gítségért!
 Érdeklődésben nem volt hiány, 
a meglepetéssel teli sátorban 
színeztünk, tesztet töltünk ki, lu-
fit fújtunk, sőt még az aszfaltra is 
rajzoltunk.
 Lehetőség adódott kis tűzol-
tóruhák és sisakok felpróbálásá-
ra, valamint a kiállított tűzoltó-
autóban „tűzoltóbácsikkal” és 

„tűzoltónénikkel” nyomkodni a 
szirénát és a dudákat, így – ha 
egy kis időre is –, de mindenki át-
élhette milyen is a nagy piros au-
tóban tűzoltónak lenni.
 E napon nem csak a gyerme-
kek vágya válhatott valóra, ha-
nem a miénk is, egy kör erejéig 
a tűzoltógépjárműveket is fel-
engedték a pályára, ahol sziré-
názva, kék fénnyel vonulhattunk 
végig, miközben fentről kis cso-
dálkozó szemek mosolyogva kö-
vettek minket, integettek és él-
vezték a szirénák hangját.

 Azt hiszem nem hazudok, ha azt mon-
dom, kicsit más szemmel látjuk már a vilá-
got. Ez a szombati nap óriási élmény volt 
számunkra, sokat tanultunk a gyerme-
kektől kitartásról, szeretetről és őszinte 
örömről. Toldi Katalin
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Üllő első orvosa,  
dr. Joannovits Sebő (1867-1938)
Dr. Joannovits Sebő 1867-ben Aradon született 

– szerb neve ellenére – hazafias, magyar érzelmű csa-
ládban. Szülei Joannovis János és Gelaágh Katalin 
voltak. Unokatestvérei – dr. Joannovics Jenő közjegy-
ző és Reiter Arthur a Pesti Hazai Takarékpénztár igaz-
gatója – mint századosok végigharcolták a háborút. 

Á ltalános és középiskolá-
it Aradon végezte, az or-
vosegyetemet (1898) Bu-

dapesten (lakcíme Budapest, VII. 
ker. István út 17.). Az  egyetem 
után 1890-ben egy éves önkén-
tes katonai szolgálatot teljesített. 
Ekkor történt vele, hogy az or-
szágos lapok, sőt az országgyű-
lés képviselői is megjegyezték 
nevét: t.i. egy alkalommal, mint 
katona csendháborítást követett 
el: kicsit többet ivott a kelleténél 
és az utcán „egy idegen öreg-
urat éltetett, aki alatt Kossuth La-
jost értette”, aki akkor már 41 éve 
volt száműzetésben. A különbö-
ző lapok írtak az esetről, így az 
országgyűlésen 1890. november 
5-én, baloldali interpelláció té-
mája lett. A kérdés az volt, hogy 
Joannovits katonai fegyelmi vét-
séget, vagy bűntényt követett-e 
el? Valószínűleg a kérdés az előb-
bi értelemben dőlt el, 3 hónap-
nál kisebb szabadságvesztésre 
ítélték. A magyarság iránti elkö-
telezettsége tehát már ekkor is 
megnyilvánult.
 Tudjuk róla, hogy katonai 
szolgálata után 3 évig Pesten 
gyakornokoskodott, majd 1897-
től Üllőn gyakorló orvos. Az OTI 
(Országos Társadalombiztosítá-
si Intézet), a MÁV (Magyar Állam-
vasutak), a MÁG (Magyar Állam-
vasutak Gépgyára) orvosa is, aki 
haláláig Üllőn élt, és 1931-ig dol-
gozott. Rendelője a mai Penny 
Market helyén lévő (a valamikori 
vendégfogadó-községháza iker-
épülete, majd katolikus egyesü-
letek, később központi iskola) 
épület bal oldali, délre néző ol-
dalán volt, s itt is lakott. Nyugdíj-
ba vonulása után a Csillag utca 
3. szám alá költözött. Mindvégig 
agglegény maradt, nem nősült 

meg (bár az Üllői Hírmondó elő-
ző lapszámában leírt Macourek 
Lajos családjának leányai tetszet-
tek neki – egy kis pajkos szelle-
mű visszaemlékezés alapján em-
lítem ezt –, de a lányok sokkal 
fiatalabbak voltak nála). Munkás-
sága utolsó éveiben – a Vecsési 
Hírlap szerint – maga mellé vet-
te dr. Csík Pált, így bevezette őt a 
község mindennapos orvosi te-
endőibe. Ez azért említésre mél-
tó, mert közben Vecsésen „harc 
folyt” a megüresedő orvosi állás 
betöltése körül.
 Üllő első orvosának rendkí-
vül sokrétű és bonyolult felada-
ta volt, bár a lakosság száma 
még messze nem a mai: 1900-
ban 4076, 1910-ben 5188, 1920-
ban 5713, 1930-ban 6750 fő lakta 
mai kisvárosunkat, de egy orvos-
ra ez nagy lélekszám volt – igaz, 
1925-től már volt még egy orvosa, 
dr. Fatér Lajos. Működését a köz-
ség 1895-ben elfogadott szer-
vezési szabályzata XVI. fejeze-
te határozta meg. Ebből néhány 
pont: a községi orvos a közegés-
zségügyi orvosrendőri, s orvos-
tör vényszéki ügyeit is végzi… a 
község szegényeit ingyen tarto-
zik gyógykezelni, felügyel a le-
lencekre (árvákra), a dajkaság-
ban lévő kisdedekre, és végzi a 

„védhimlő oltást”.
 Általában, az egész közegés-
zségügy, a közegészségügyi bi-
zottság (mai értelemben az 
Egészségügyi-Szociális Bizottság), 
és a községi szülésznő (bába) is az 
ő felügyelete alatt áll. A községi 
elöljáróság egyik tagjával együtt 

„éretlen gyümölcs és ártalmas 
szerek” árulási tilalmának megtar-
tására felügyel, sőt a kimért italok 

„hamisítatlanságára, ártalmatlan 
voltára” is.

 „Bárminemű járvány eseté-
ben a terjedést gátló módok és 
eszközök rögtöni alkalmazása 
mellett azonnal jelentést tesz, és 
ekkor a községben folyton jelen 
lenni tartozik. Betegsége esetén 
köteles saját költségén helyet-
tesről gondoskodni.” Még lehet-
ne folytatni a sort.
 Sőt, mindezek mellett ek-
kor még állatorvosi feladatokat 
is ellát: például a kimérésre ke-
rülő hús minőségére felügyel, a 
mészárosok, hentesek és ma-
gánosok által levágandó mar-
hákat, sertéseket, juhokat is el-
lenőrzi, s végzi a vágóbiztosi 
teendőket stb. Vágóbiztosi te-
endőiért jogosítva van a várme-
gye által megállapított „szemle-
díjat esetenként beszedni, vagy 
illető mészárosokkal és hente-
sekkel általányösszegben ki-
egyezni. (Az állatorvos 1930 kö-
rüli belépésével ezek a feladatok 
kikerültek a hatásköréből.) A köz-
ségi orvos fizetése – amelyet a 
vármegyei közgyűlési határozat 
szabott meg –, a következő volt: 
készpénzfizetés évenként 600 
forint (1200 korona), melyet ha-
vonkénti részletekben előre ka-
pott meg, tulajdonképpen mai 
kifejezéssel élve lakbér-hozzájá-
rulás negyedévenként utólagos 
részletekben 100 forint, beteglá-
togatási és „rendelvény” (recept) 
kiállítási díj, pusztai (tanyai) bir-
tokosoktól előfogati díj, tehát a 
kocsin való kiszállás díja. A be-
teglátogatást, illetve gyógykeze-
lést a megállapított díjak mellett 
csakis községi adót fizető törzs-
lakos részére volt köteles az or-
vos teljesíteni. A halottkémelési 
(vizsgálati) és a vele járó írásbeli 
teendők díja esetenként 30 (60) 
fillér, ami az illető családja által fi-
zetett összeg volt.
 Mindezekért naponta reggel 
6-tól este 9-ig állandóan készen 
kellett állnia, hogy hívás esetén 
azonnal tudjon segítséget nyúj-
tani (ma ezt úgy mondanánk, 
hogy rendelés és egésznapos 
ügyelet)
 Tulajdonképpen ez a mai szó-
használattal élve, munkaköri le-

írása; látható, hogy mennyire 
kiterjedt volt a községi orvos fel-
adat- és hatásköre. Mindehhez 
járult még, hogy hivatalból tag-
ja volt a község képviselőtestüle-
tének is.
 A fentiek alapján érthe-
tő, hogy mindenki tisztelte, s 
a nagy többség szerette is. 
Így érthető, hogy 1938 márci-
us 1-jén bekövetkezett halála 
(végelgyengülés) után Üllő há-
lás lakossága síremléket állított 
szeretett és megbecsült, orvo-
sának. A katolikus temetőben 
temették el. Később (valószínű-
leg a sírhelymegváltás elmara-
dása után) a sírhely eladásra ke-
rült, így ma az egykori sírkő alatt 
az átdolgozás után más család 
nyugszik.

 Az évek folyamán Üllő első or-
vosának a nevével többféle alak-
ban is találkoztam: Johanovits, 
Joannovics, Joanovics. Pillanat-
nyilag a vele kapcsolatos írásos 
anyagból az alábbi van a Hon-
ismereti Gyűjtemény tulajdoná-
ban, melyből egyértelműen lát-
ható, hogy dr. Joannovits Sebő 
tb (tiszteletbeli) járásorvos a he-
lyesen írt név. Az orvosi bizonyít-
vány azt igazolja, hogy Szemes 
Ferenc, 14 éves üllői lakos egész-
séges, és „autószerelői foglalko-
zásra is alkalmas.”
 Ha már dr. Joannovits Sebő 
sírhelye, sírköve nincs meg ere-
deti állapotában, legalább a ne-
vét őrizze meg helyesen az utó-
kor emlékezete!

Fehér László, Fehérné Fazekas Anett
Helytörténeti Gyűjtemény
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Nem igazán találkoztam még 
olyan emberrel, aki ne szerette 
volna a mézeskalácsot. Arról per-
sze megoszlanak a vélemények, 
hogy honnan ered, melyik re-
cept az igazi, sőt egyesek a puhá-
ra, míg mások a kemény, ropogós-
ra esküsznek – magyarázta Evarics 
Györgyné Irmuskánk, a Mecénás 
Művészeti Klub oszlopos tag-
ja. Vallja, elmaradhatatlan év végi 
édesség nála, talán nem is annyira 
az íze miatt, sokkal inkább a misz-
tikuma és az illata miatt készíti az 
ünnepi készülődés egyik kedvelt 
édességét családjának, barátainak.
 Nem az első eset, hogy Irmu-
sunk kiemelkedő helyen mu-
tatta meg kreativitását, mun-
kája az Országházba is eljutott, 
amit követett az üllői első Mé-
zeskalács-fesztivál ahol az első 

helyezést, sőt a közönségdíjat 
is megszerezte. Következő év-
ben ugyanezen a rendezvényen 
második helyezést ért el. Három 
hete részt vett a Kárpát-meden-
cei Grillázs Karamell és Mézeska-
lács Készítők Versenyén. Mézes-
kalács kategóriában az okleveles, 
aranyserleges nagydíjat hozta el, 
az „Őrségi-ház„ című kompozíci-
ójával, amellyel meghódította a 
zsűrit és a közönséget egyaránt.
 Tervei között szerepel az or-
szágos verseny is, és kitudja mi 
lapul még a tarsolyában. Irmus-
ra, mint a klubunk egyik alappil-
lérére, önzetlen segítőkészségé-
re, fáradhatatlan munkaerejére 
mindig számíthat közösségünk. 
A jövőben kívánok sok sikeres al-
kotásokat, megmérettetéseket 
jó egészséggel. – kékedy –

Édes, ékes művészet

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékére iskolánk-
ban a 7. és a 8. évfolyamokon 
egy-egy tablóval is megemlé-
keztek az osztályok tanulói. A 
feladat célja az volt, hogy az 
osztályok együtt dolgozzanak, 
miközben felelevenítették s el-
mélyítették magukban mindazt, 
ami 60 évvel ezelőtt történt. 
 A megemlékezés egyben ver-
seny is volt. A zsűri tagjai a ma-
gyar és rajz szakos kolléganők 
voltak. Első helyen végzett a 
8.z/b és a 7.b osztály. A 8.z/b csa-
pata az események tematikus 
feldolgozását választotta, apró-
lékosan dolgoztak, napilapszerű-
en elrendezve az őszi napok ese-
ményeit. A 7.b osztály tablóján 
a készítők élénk fantáziája érvé-
nyesült, rajzszénnel kivitelezett, 
látványos megoldásukban. 
 Megosztott második helye-
zést kapott a 8.b és a 7.z osztály 

tablója. A 8.b vizuálisan dolgoz-
ta fel az eseményeket, szépen 
megkomponálva, ötletes meg-
oldásként helyezve a lyukas 
zászlót a tabló közepére. A 7.z 
osztály alkotásában is sok az öt-
let s a munka, színvilágában ki-
tűnően utaltak a magyar nem-
zeti múltra. 
 A versenyben harmadik he-
lyen végzett a 8. z/a, tablóju-
kon az esemény tiszteletére ki-
adott színezüst emlékéremmel. 
Harmadik lett még a 7.c osztály 
is, akik Nagy Lászlótól idéztek: 

„Sortüzek döreje szédít, szív sza-
kad és vakolat…”.
 Az együttes megemlékezés 
fényét tovább emelte az alsós 
napközi által készített nagyon 
szép és esztétikus tabló az első 
emeletre vezető lépcsőforduló-
ban.
 Köszönjük minden tanuló és 
pedagógus közreműködését. 

Emlékezzünk együtt

Állatok világnapja  
az alsó tagozaton
Immáron hagyo-
mánnyá vált iskolánk-
ban, hogy október 
4-én megemlékez-
zünk játékos, rajzos, 
vidám, színes formá-
ban az állatokról a kis-
diákok körében. 
 Tesszük mindezt 
azért, hogy felhívjuk figyelmü-
ket az állatok megbecsülésé-
re, hasznosságára, gondozásá-
ra és szeretetére. Tanulóink idén 
is kíváncsian várták a feladato-
kat. Nem volt nehéz dolgunk az 
érdeklődés felkeltésében, hisz 
legtöbbjük életében szerepet 
kap, a hobbiállattartás. Ezen ke-
resztül is megtanulják, a felelős-
ség, rendszeresség, a kötődés 
szabályait.
 Előzetes feladatként egy ál-
lat nevét ki kellett húzni, aminek 
a szimbolikus jelmezét, fejdíszét 
el kellett készíteni a 4-5 fős cso-
portoknak, évfolyamonként. Va-
lamint fel kellett készülni az állat 
bemutatására szabadon választ-
ható játékos, humoros, verses, raj-
zos, színpadias vagy tudományos 

formában.  A programnak ezt a 
részét tanulóink nagyon élvez-
ték. Lázasan készültek a jelmezek, 
a könyvtár megtelt kutató gyere-
kekkel, az osztályok könyvespol-
cai állatos könyvekkel.
 Végül eljött a várva várt nap, 
mikor bemutathatták kutatásaik 
eredményét, a produkcióikat. A 
zsűrinek nem volt könnyű dolga. 
Minden évfolyamon két-két zsű-
ritag pontozta a fellépőket. 
 Ezt követően játékos fejtörős 
feladatlap várta a csoportokat. 
Nagy megelégedéssel zárult a 
nap.
 Minden csoportot meglep-
tünk az oklevél mellett egy kis 
tárgyjutalommal is, amihez a 
hozzájárulást a diák önkormány-
zat adta. Harainé Schweitzer Zsuzsanna

A mézeskalácssütő-versenyt ebben az évben is a Mindenki Ka-
rácsonya városi rendezvénnyel összevonva szervezzük decem-
ber 18-án, délután. (Részletes program a Hírmondó következő 
számában.)
 Várjuk a versenyre a jellegzetes karácsonyi receptúra alap-
ján összeállított, mézeskalácstésztából házilag elkészített figu-
rákat, mázas süteményeket, mézeskalács-házikókat stb. 
 Nevezési kategóriák: óvodás, általános iskolás, felnőttek és 
munkahelyi közösségek.
 Az elkészített műveket zsűri értékeli, és a rendezvény napján 
a Városházán megtekinthetők lesznek.
 A versenyműveket december 17-én 16 óráig adhatják le az 
Azzurro Cukrászdában (Pesti út 79.).
 Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás december 18-
án lesz a Városháza dísztermében.
 További információk: 
 ÜKK: 06-29/320-011/128, Azzurro Cukrászda: 06-30/464 6272.

Mézeskalácsfesztivál és verseny
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Kiállítás, könyvbemuta-
tó és gyermekprogramok 
várják az érdeklődőket. 

A Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

Hirdetés

N ovember 18-án, 16 órakor nyílik a 
könyvtár Merczel termében Puchard 
Zoltán  fotókiállítása. Kiállítónk a Co-

las technológiai igazgatója, a Háló Katolikus 
Közösségi Mozgalom alapítója évek óta fény-
képezi szakmai és magán útjainak helyszíne-
it. Ezekből a képekből válogatott nekünk az 
Antarktisztól Türkmenisztánig.  Képei nem 
szimpla dokumentációk. Az irodalmi idéze-
tek által – amelyeket a képei mellé ajánl –, 
olyan világot tár elénk, ami mindannyiunk 
szívének személyes ismerőse. A színek és 
szavak összeolvadásával  a távolság eltűnik, 
lelkünk otthonra lel.
 Mottója Tamási Áront idézi „azért va-
gyunk a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne”. A megnyitó után lehetőség 

lesz a képekből készült 2017-es naptár meg-
vásárlására.

Talpra állás művészete

Petrus Márta neve Ül-
lőn nem ismeretlen, 
hiszen az ő nevéhez 
fűződik a tavalyi Jé-
zuska Járat című jóté-
konysági akció ötlete. 
Az orosházi szárma-
zású írónő első köny-
ve idén májusban je-
lent meg, Talpra állás 
művészete címmel. Hiánypótló kiadvánnyal 
jelentkezett, amely saját élményen alapszik. 
Az Elváltan, boldogan sorozat első darabja 
arról szól, hogyan álljunk mielőbb talpra a 
válás során. A szerző munkáját nagy tapasz-
talattal rendelkező szakértőgárda segítette: 
pszichológus, családjogász, gyermekvédel-
mi szakember, válási mediátor és pénzügyi 
tanácsadó.
 November 18-án, 17 órakor kerül sor a 
könyv bemutatójára a könyvtárban. A talál-
kozón megoszthatják tapasztalataikat, ta-
nulhatnak mások, vagy saját hibájukból. A 
fontos, hogy beszéljünk róla! 

Karácsonyfák ovis díszben

Az idei adventi időszak egyik kedves színfolt-
ja lesz a helytörténeti gyűjtemény épületében 
megrendezésre kerülő karácsonyfa-kiállítás. 
Szerencsére sokan elmondhatnák most, hogy 

„ó, tavaly már látták”. No, de ez a mostani egé-
szen más lesz! Hagyományteremtő szándék-
kal, ebben az évben először kerülnek az ismert 
fákra a ballagó óvodások által készített fény-

képes karácsonyfadíszek. Üllő öt óvodájának 
csemetéi, az óvónénik segítségével készítik 
el apró kézművesdíszeiket, saját fotójukkal. A 
fényképes karácsonyfadíszeket mindenki ha-
zaviheti majd december 18-án, a Mindenki Ka-
rácsonya rendezvényei után, hogy a családi 
karácsonyfákat díszíthesse szenteste. 

Kézműveskuckó

A helytörténeti gyűjtemény épületében, az ad-
venti időszakban kézműves-foglalkozásokkal 
várunk kicsiket és nagyokat. A Kenderes Ha-
gyományőrző Egyesület kuckójában a Mecénás 
Művészeti Klub tagjai várják az ügyeskedni vá-
gyókat Gattyán Józsefné vezetésével. November 
26-tól, szombat délelőttönként 10 órától 12 órá-
ig lesz nyitva a kézműves kuckó. Első alkalom-
mal mézeskalács-díszítés, második héten papír-
díszek, harmadik szombaton textilszaloncukor 
készítése, végül ajándékkísérők és apró textil- 
ajándékok készítésével várjuk az érdeklődőket.

Diavetítés és mesenaptár

Igazi karácsonyi csodaként kerül idén is a 
könyvesboltok polcaira az Adventi Mesenap-
tár könyv formájában, és a hozzá tartozó, tel-
jesen magyar fejlesztésű, többnyelvű letölt-
hető applikáció is Android és iOS platformra.
 Decemberi diavetítésünk alkalmával ven-
dégünk lesz Sebestyén Diána (Dina), a fiatal 
hatszoros anyuka és kétszeres nagymama, a 
mesenaptár ötletgazdája.
 A könyv 2-7 éves korosztály számára ké-
szült, benne 25 kedves tanulságos állatmese 
advent minden napjára. A találkozón lehető-
ség lesz könyvvásárlásra és dedikálásra is!
 A könyvtári rendezvények ingyenesek!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Routerek, hálózati  
eszközök beállítása

Vezetékes, vezeték nélküli 
(WIFI) hálózatok  

kialakítása

Hardver-,  
szoftverjavítás

Közel 15 éves tapasztalat,  
sok elégedett ügyfél

Hívjon bizalommal! Csak 4000 Ft/óra.
Tétényi András: 06-30/929-0506

Nem megy a WIFI?

Nem működik  
az internet? Gond van  

a számítógéppel?

Tapasztalat? 
Szaktudás?

Puchard Zoltán
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A süteménykészítő versenyen ki-
derült, hogy a titkos receptek 
legfontosabb hozzávalója, a vi-
dám kacagás és a szeretet, no 
meg az önzetlen odafigyelés.

Jelezzük a veszélyeztetettséget!

Iskolai kókuszvarázslat

E lső alkalommal rendeztük meg az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskolában ok-
tóber 14-én a napközis csoportok kö-

zötti kókuszgolyó-készítő versenyt. Miért a 
kókuszgolyóra esett a választás? Ehhez a sü-
teményhez kevés hozzávaló kell, nem kell 
sütni, a gyerekek számára pedig ismerős sü-
temény, sokan már otthon is ügyeskedtek, 
segítettek az elkészítésében édesanyjuknak.
 Év elején egyik fiatal kolléganőnk ajánlot-
ta a versenyt, tetszett az ötlet, megvalósít-
hatónak ítéltük. Gyorsan bele is olvadt éves 

programjaink közé. Már akkor tudtuk, hogy 
nem lesz könnyű dolgunk, és a szülők se-
gítségét is kérnünk kell majd az alapanya-
gok beszerzéséhez. A szervezés folyamán 
látszott, hogy a szülők szívesen segítenek, 
ezért gondoltuk, hogy egy szülői segítséget 
a csoportok mellé az összeállításban is elfo-
gadunk. A szülők mellett egy-egy pedagó-
gust is segíthetett a gyerekeknek.
 Elkezdődött a szervezés: alapanyagok, 
segítők, zsűri, díjazás, helyszín, edények, stb. 
Nem volt könnyű megvalósítani az elképze-
léseinket a versennyel kapcsolatban. A zsű-
ri tagjai közé sikerült megnyernünk Kissné 
Szabó Katalin polgármestert, Jódy Adrianna 
igazgatóhelyettest, Kissné Dobos Ildikó ta-
nító nénit, Nikolett Adjagodo Messiba kony-
hás nénit, Eszenyi Istvánt, a Parlament, a Mi-
niszterelnöki Hivatal és az Országgyűlési 
Képviselőház séfjét. Ő az Országos Taverna-
kupa aranyérmese, az országos gasztronó-
miai versenyen négy évben négy ezüstérem 
nyertese, a nemzetközi szakácsversenyen 
egy bronzérem tulajdonosa. Eszenyi István 
képviselte a szakmai vonalat a zsűriben.
 A versenyen minden csoportnak 40 perc 
állt rendelkezésre, hogy két kilogramm 
kekszből készítsen kókuszgolyót. Finom ka-
kaóillat, fahéjillat, lekvárillat járta be a folyo-
sót, a zsűri is kíváncsian sétált be egy-egy te-
rembe. Minden szorgos kézre szükség volt 
az idő rövidsége miatt. Kesztyűt, sapkát hú-
zott hát a napközi összes kisdiákja, s gyúrtak, 

gyúrtak, míg össze nem állt a sü-
temény.
 Az első golyókat a zsűri kap-
ta. Majd következett a csoportok 
vendégül látása, a maradék a po-
cakokban „landolt”.
 A zsűrinek ki kellett választa-
nia a leggömbölyűbb, a legcso-
kisabb, a legmeggyesebb, a leg-
kókuszosabb, a legízesebb, a 
legötletesebb és a legmókásabb 

golyót. Majd három különdíjról is dönteniük 
kellett. A vándorserleg a legízesebb kókusz-
golyót készítő 5. csoport tulajdonában került.
 A verseny előtt minden csoport igyeke-
zett a legfinomabb kókuszgolyóreceptet 
megkeresni.
 Voltak, akik a meggyben látták a győ-
zelem kulcsát, mások a kókuszra esküdtek, 
egyes titkos receptekbe csokoládé és pu-
ding is került.
 A serleget a győztes 5. csoport jövő-
re megpróbálhatja megtartani, a többi cso-
port előtt pedig megnyílik a lehetőség, hogy 
megszerezzék a vándorserleget, finom sütik-
kel, együtt munkálkodással, szeretettel, sok 
mosollyal megdolgozva a finomságokért.
 A közel száznyolcvan gyerek nevében kö-
szönjük a zsűri munkáját, a szülők sok-sok 
önzetlen segítségét. Köszönjük iskolánk ve-
zetőségének, hogy lehetőséget biztosított a 
versenyre.
 Végül essék szó a jutalomról, ami min-
den gyermeket érint, bejelentésekor mosoly, 
taps és öröm vonult végig az eredményhir-
detés helyszínén.
 A verseny – ami reményeink szerint – a 
közös munkával összekovácsolta a csopor-
tokban lévő gyermekeket, szülőket és pe-
dagógusokat a díjazásban is különlegesnek 
számít: minden csoport eltölthet két pályán 
egy-egy órát az Arizona Bowling Klubban, 
amit iskolánk diákönkormányzatának kö-
szönhetünk. Nagyné Seres Anikó

Az 5. számú csoport a következő recepttel 
nyerte meg a versenyt. Hozzávalók:
 50 dkg darált keksz, 8 evőkanál méz, 
3 evőkanál cukrozatlan kakaópor, 10 dkg 
vaj, 2 dl tej, 8 evőkanál rumaroma, 10 dkg 
kókuszreszelék, 8 evőkanál sárgabarack-
lekvár, 10 dkg magozott meggy, 20 dkg kó-
kuszreszelék a hempergetéshez.
 Elkészítés: végy 25 pár kesztyűt, 25 
hajvédő sapkát, 25 kis köténykét, kézmo-
sás után mindezeket húzd rá 25 izgő-moz-
gó kisdiákra, majd kezdődhet a munka. 
Gyúrd össze a hozzávalókat, majd nagy 
odafigyeléssel készíts belőle mosolygósan, 
sok nevetéssel egyforma pici gombócokat.
 Ezeket a gombócokat hempergesd kó-
kuszreszelékbe, s már készen is van a fi-
nom sütemény.
 A titkos receptbe gyúrj még csöppnyi 
szeretetet, egymás iránti odafigyelést, ön-
zetlen segítséget.

A győztesek receptje

Ù

Jelezzük a gyámhatóság felé, ha egy gyer-
mek veszélyeztetettségét észleljük! Ez volt 
a legfontosabb üzenete a Vecsési Járási Hi-
vatal által a gyermekvédelmi jelzőrend-
szer tagjai számára Maglódon tartott talál-
kozónak.
 Nem csak a jelzőrendszeri tagoknak 
(nevelési-oktatási intézmények, védőnők, 
gyermekorvosok, rendőrség), hanem min-
denkinek, magánemberként is van jelzési 
kötelezettsége, ha egy gyermek veszélyez-
tetettségét, elhanyagoltságát észleli. A beje-
lentőnek nem kell bizonyítani a veszélyezte-

tésre vonatkozó állítását, a jelzés megtételét 
követően a gyámhatóság fogja lefolytatni a 
bizonyítási eljárást. A védelembe vételi eljá-
rásban a gyámhatóság a bejelentő személy 
nevét, adatait hivatalból zártan kezeli.
 A jelzés tehát fontos, inkább induljon 
több – akár eljárás megszüntetésével végző-
dő – védelembe vétel, mint elmaradjon ott, 
ahol nagy szükség lenne rá.
 A járási gyámhatóság elérhetőségei: 
Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Já-
rási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osz-
tály, tel.: 06-29/555-235, 06-29/555-215, 06-

29/795-196. E-mail: jarasihivatal.vecses@
pest.gov.hu
 Felhívjuk szíves figyelmüket emellett 
arra is, hogy a Vecsés és Környéke Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ telefo-
nos készenléti szolgáltatás keretében mun-
kaidőn kívül is azonnali telefonos segítséget 
és tanácsadást nyújt a krízishelyzetbe került 
gyerekek és családjuk részére a 06-30/184-
4942-es telefonszámon hétfőtől péntekig 17 
óra és másnap reggel 8 óra, valamint szom-
baton és vasárnap 0-24 óra között.

Pest Megyei Kormányhivatal, Vecsési Járási Hivatala
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Kórustalálkozó
November 13. 15 óra
Győrszentiván, Pomáz és Üllő 
nyugdíjascsoportjainak előadása
Kiss Sándor Művelődési Ház

Puchard Zoltán  
fotókiállítása
November 18. 16 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Talpra állás művészete
November 18. 17 óra
Könyvbemutató, beszélgetés 
Petrus Márta íróval.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Jubiláló házasok ünnepe
November 18. 17 óra  
Katolikus templom 

Zenés tombola
November 19. 16 óra
Zenés program a „csakoda”  
képzőművészeti csoporttal.  
Fellép Kadlott Karcsi.
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Jótékonysági sportbál
November 19. 19 óra
Városi sportcsarnok

Városi programok 

Gyömrő után a másik szomszé-
dunkat, Péterit is legyőzte az ül-
lői zöld-fehér együttes. 
 Változatos mérkőzésen elő-
ször az Üllő szerezte meg a ve-
zetést Falu Attila góljával (1-0), 
majd a félidő végére a vendégek 
megfordították a mérkőzést (1-2).
 A második félidőre már egy 
másik hazai csapat érkezett a pá-
lyára. 
 Az Üllő SE magasabb fokozat-
ra kapcsolt, először Simon Zsolt 
góljával egyenlítettek (2-2), majd 
Lantos István szerezte meg a veze-
tést (3-2) ezek után beindult a Si-
mon-henger. A megállíthatatlan 
Simi, további 3 góllal terhelte meg 
szomszédjaink hálóját (6-2), ezzel 
csapatát a tabella hatodik helyé-

Lendületbe jöttek az üllői fiúk!
re repítette, önmagát 
a megyei góllövő lis ta 
második helyére jut-
tatta. Végeredmény: 
Üllő SE–Péteri KSK 
6-3. (Az Üllő SE októ-
ber 29-én a SURBER-
Nyáregyháza csapata 
vendégeként lépett 
pályára és nyert 5-0 
arányban. A lapzár-
ta időpontjában az 
Üllő SE a bajnokság 
ötödik helyezettje. A 
szerk.) 
 Külön öröm volt hogy, 
Neményi Gergő, Szabó József és 
Falu Attila után a 17 éves Tanyi 
Gergő is bemutatkozott a fel-
nőtt csapatnál. Az Üllő SE törek-
vése, hogy minél több hozzájuk 
hasonló saját nevelésű játékost 
tudjon szerepeltetni. 
 Az U19-es csapatunk a Péceli 
SSE után a Zsámboki SE felett is 
diadalmaskodott. 

November 13. 13 óra: Valkó 
KSK–Üllő SE. November 19. 
13 óra: Üllő SE–Zsámboki SE.

Mérkőzések

Ù

 Az újonnan alakult U14-es gár-
dánk is megszerezte első győzel-
mét. A Tápióság KSK együttesét 
győzte le 4-0 arányban. A góllö-
vők: Antal, Jezoviczki, Bambach Á., 
ill. Bambach L.
 Köszönjük nézőinknek a biz-
tatást és a szurkolást, a követke-
ző mérkőzésekre is várjuk kedves 
szurkolóinkat! 

Király Zoltán, Üllő SE elnöke

Régi könyvek vására
November 24-től
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Nemzetközi táncverseny
November 26. 8 órától 20 óráig 
Városi sportcsarnok
   
Nyugdíjasbál
November 26. 19 óra
Szervező: Napsugár  
nyugdíjasklub.
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Adventi kézműves-  
foglalkozás
November 27. 15 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Ünnepváró fények
November 27. 16 óra  
A Mecénás Művészeti  
Klub kiállítása.
Üllői Kulturális Központ

Adventi koszorú  
1. gyertyagyújtás
November 27. 17 óra
Közreműködik a Mecénás  
Művészeti Klub.
Városközpont

Irodalmi teázó
November 29. 10 óra 30  
Vezeti: Bege Nóra fotográfus,  
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Roma Mikulás-nap
December 2. 16 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Nyugdíjasbál
December 3. 19 óra
Szervező: Zrínyi Ilona nyugdíjasklub
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Ruhaipari Természetjárók  
évzáró rendezvénye
December 4. 10 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Adventi koszorú  
2. gyertyagyújtás
December 4. 16 óra  
Közreműködik a Kenderes  
Néptánc Egyesület
Városközpont

Jön a Mikulás!
December 4. 16 óra 30
Városközpont

Diadélután
December 6. 16 óra 30
Diavetítés kicsiknek.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Adventi Mesenaptár  
könyvbemutató
December 6. 17 óra 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Mikulás-mese
December 8. 10 óra
A Grimbusz Színház műsora.  
Kiss Sándor Művelődési Ház
    
Körforgás-rezgék kicsiknek
December 8. 10 óra  
Aranyszamár Bábszínház előadása.
Üllői Kulturális Központ

Adventi koszorú  
3. gyertyagyújtás
December 11. 17 óra
Közreműködik az Üllő Vezér  
Hagyományőrző Egyesület.
Városközpont

Barokk kamaramuzsika
December 11. 17 óra 30  
Üllői Kulturális Központ

Kézműveskuckó
Nov. 26-án, dec. 3-án, 10-én és 
17-én, 10 órától 12 óráig
Helytörténeti gyűjtemény

Karácsonyfa-kiállítás
Nov. 27-én, dec. 4-én, 11-én, 
18-án, 16 órától 18 óráig.
Helytörténeti gyűjtemény

Programok  
a művházban
November 17-én 8-13 óra között 
új és használt ruhákat, cipőket vá-
sárolhat fillérekért a Kiss Sándor 
Művelődési Házban (Gyömrői út 
24.). Vásárlásával a Baptista Szere-
tetszolgálat segítségével, rászoru-
ló családokat támogat.
 Szokásos, téli kézműves-fog-
lalkozásunkat idén advent első 
vasárnapján, november 27-én 15 
órakor kezdjük. Készítünk, töb-
bek között, adventi koszorút, la-
kásdekorációt, asztal-, ajtó- és ka-
rácsonyfadíszeket.
 Mért jó, ha eljön? Kreatív em-
berekkel ötletelhet. Szakemberek 
segítik a munkáját. Nem kell sza-
ladgálnia az alapanyagok után, itt 
minden szükséges dolgot megta-
lál. Nem lesz csatatér az otthonából.
 A belépés ingyenes. Eszközö-
ket (ollót, metszőollót, ragasztó-
pisztolyt, stb.) – ha tud – hozzon 
magával, az alapanyagokat a hely-
színen olcsón megvásárolhatja.  VE
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Kortárs  
zenés tombolaest

Ócsán, az emléknap 
évfordulóján

Véradás

Kastélydombi SE–UFC Gyömrő 
  November 11. 20 óra 
  Futsalmérkőzés
TFSE–Tihanyi FC
  November 14. 20 óra
  Futsalmérkőzés
Jótékonysági sportbál
  November 19. 19 óra
Üllő–Tököl
  November 20. 11 óra 30 és 13 óra 30 
  Junior és Felnőtt Férfi Megyei Üllő kézi-

labda-mérkőzés
Vecsés–Dabas
  November 20. 16 óra és 18 óra 
  Junior és Felnőtt Férfi NBI/B Vecsés kézi-

labda-mérkőzés
Kastélydombi SE–SZTE EHÖK SE 
  November 25. 20 óra
  Futsalmérkőzés 
TFSE–Városgazda Utánpótlás Akadémia
  November 28. 20 óra
  Futsalmérkőzés

Rendszeres programok: zumba min-
den pénteken 18 óra 30, jóga hétfőn és 
szerdán 19 órától 20 óra 30-ig, aero-
bik kedden és csütörtökön 18 óra 30-tól, 
Newdanceworld hip-hop táncoktatás 
hétfőn és szerdán 16 órától. 

Városi sportcsarnok 
novemberi programjai

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett férjem, Szluka Mi-
hály temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot hoztak, utolsó útjá-
ra elkísérték és mély fájdalmunkban 
osztoztak. Köszönetünket fejezzük ki 
Tündének,Gábornak és a lelkes kis csa-
patuknak a méltóságteljes munkájukért, 
amit a család felé nyújtottak.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

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

Hívunk és várunk minden kedves érdeklő-
dőt a csakoda csoport zenés tombolaestjé-
re november 19-én 17 órától az üllői Kiss Sán-
dor Művelődési házba, ahol fellép Kadlott 
Karcsi, a mulatós zene királya, a budapesti 
Wedding Acid Group és DJ Suhaid, aki az ül-
lői lakosoktól begyűjtött bakelitlemezekről 
játszik majd. 
 Ez úton is kérjük olyan üllőiek jelentkezé-
sét, akik rendelkeznek otthon bakelitleme-
zekkel, és szívesen kölcsönadnák nekünk. 
 Jelentkezni a kepvandorlas@gmail.com 
emal címen és a 06-70/455-4628 telefonszá-
mon lehet.
 Csoportunk tagjai a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem, illetve a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem végzett hallgatói. 2011 óta 
járjuk a magyarországi művelődési házakat 
Képvándorlás Magyarországon elnevezésű 
programunkkal. Eddigi állomásaink főként vi-
déki kitelepülések voltak. Célunk, hogy a kor-
társ képzőművészet legalább egy kicsiny, ál-
talunk képviselt szeletét a Budapesten kívül 
élő, a kortárs művészeti párbeszédből gyak-
ran kirekesztett közönség számára is elérhe-
tővé tegyük, és egyúttal mi is bővíthessük 
ismereteinket, új szempontokkal és vélemé-
nyekkel szembesülhessünk. 

Kovács Kristóf, csakoda csoport-asszisztens, helyszínelő

Ócsán, a kopjafánál, amelyet két évvel ez-
előtt, az üllői emberek menekülésének és 
befogadásának 70. évfordulóján rendezett 
emléknapon állítottunk, csöndes megem-
lékezést tartunk november 13-án, 11 óra-
kor. Koszorúval, virággal, gyertyagyújtás-
sal tisztelgünk a 72 évvel ezelőtt történt 
események előtt.
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 Az utazással kapcsolatok egyeztetések: 
Üllői Kulturális Központ, városháza, tele-
fon: 320-011/128.

November 14-én 13 órától 18 óráig véradás 
lesz a Kiss Sándor Művelődési házban. Hoz-
za magával személyi igazolványát és tb-kár-
tyáját!
 ,,Adj vért, ments meg három életet!’’

Német- és angol nyelvoktatást, korrepe-
tálást vállalok kisiskolásoknak. Többéves 
külföldi nyelvi- és munka- és tanítási ta-
pasztalattal rendelkezem. Házhoz megyek. 
Hétvégén is. 2000 Ft/60 perc. Érd.: 06-
30/599-6441.

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

Diplomás jól kereső pár eltartási, életjáradé-
ki szerződést kötne idős úrral, hölggyel NEM 
ott lakással, de szükség szerint fizetett ápo-
lóval. Érd.: 06-30/506-4120.
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Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Letöröltük az árakat!

Az akció  
2016.  

november 8-tól 
december 3-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

490  Ft/db

Fancy 
kókuszos 
lábtörlő

Moba Autószerviz Team Kft.

Személy-, kisteherautó és kamion teljes körű szervizelése,
futóműjavítás, karosszéria munkák, klíma javítás,
chip-tuning, elektronikák javítása, diagnosztika,

flottakezelés, autómentés, gumiszerviz

!

1103 Budapest,
Gyömrői út 115.
Nyitva: H–P: 9–17
Tel.: 06-30/586-3022
Molnár Balázs

2225 Üllő,
Pesti út 10.
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–14
Tel.: 06-70/337-4865
Molnár Tamás
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Impresszumi

Kilencvenedik születésnapja alkalmából 
köszöntötte Füles Lászlónét – Bözsi nénit – 
Kissné Szabó Katalin polgármester és Fehér 
Imre alpolgármester. Füles Lászlóné (szü-
letett Fábián Erzsébet) 1926. október 10-én 
Ibrányban látta meg a napvilágot. Tízen 
voltak testvérek, négy lány és hat fiú nevel-
kedett a családban. A fiúk egyike 1942. au-
gusztus 23-án hősi halált halt Don-kanyar-
ban, másik két fiútestvére pedig a háború 
után vesztette életét a gyógyszer és orvo-
si ellátás hiánya miatt. 
 Ibrányban ismerkedett meg férjével, aki-
vel 1946-ban kötöttek házasságot. Az es-
küvő után Üllőre költöztek albérletbe. Két 
gyermekük született: László és Ferenc. 
 Bözsi néni 25 évet dolgozott az üllői pos-
tán, férje szintén „szakmabeli” volt, Buda-
pesten, a 62. posta csomagelosztójában 
dolgozott. Később az üllői posta alkalma-
zottja lett. Férje 1992 márciusában halt meg, 
Bözsike azóta egyedül él. 

Szépkorú  
köszöntése Immár harmadik éve nyitja meg kapuit a 

Jégkristály Városi Jégpálya, mely létesítmény 
büszke lehet eredményeire, hiszen rengeteg 
embert képes megmozgatni városi szinten. 
Nem véletlen élvezi továbbra is városunk 
támogatását, s gyermekeink feltétel nélkü-
li szeretetét. 
 – Igyekszünk kiszolgálni a lakosság je-
lentős mértékű korcsolyázási igényét, az ér-
deklődés máris mérhetően nagy. Nem tit-
kolt célunk, hogy folyamatos fejlesztésekkel 
próbáljunk megfelelni az elvárásoknak. Idén 
talán leginkább szembetűnő változás a pá-
lya méretének további bővítése. Emiatt ki is 
nőttük a sátrat, így a melegedők kikerültek 
alóla. A büfé is teljesen átalakul. Szélesebb 
kínálattal, látványosabb megjelenéssel pró-
bálunk kedveskedni vendégeinknek – mond-
ta Andrásik László, a pálya üzemeltetője.  
 Ami biztosan marad, az iskolások tovább-
ra is térítésmentesen használhatják torna-
órák keretében a jégpályát, az önkormány-
zat hathatós támogatásának köszönhetően. 
 Október 28-án egy technikai megnyitó-
val kezdtünk, így a tanítási szünetben már 

birtokba vehették jegünket a korcsolyázni 
vágyók. November 4-én tartottuk az ünnepi 
megnyitót, ahol kedves vendégeink, neve-
zetesen a többszörös magyar bajnok, Pavuk 
Patricia és tanítványai tartottak bemutatót. 
Ezután a megszokottak szerint jégdiszkóval 
szórakoztattuk a megjelenteket – tette hoz-
zá Andrásik László. 
 Szeretettel várnak minden kedves ér-
deklődőt a Jégkristályban! 

Idén is vár a Jégkristály!

Decemberben újra Üllőn  
állomásozik a Jézuska Járat 

Hozzuk el együtt a karácsony örömét a vá-
ros gyermekeinek!
 Neked csak egy ebéd ára a gyermekek 
boldogsága! – a jelmondat, mely tavaly óta 
is visszacseng az élménybeszámolókból, hi-
szen a Jézuska Járat alappillére ez a mot-
tó. Egy mozgalom, melyet már Üllőn min-
denki jól ismerhet, hiszen a tavalyi siker híre 
mindenkihez eljutott. Együtt, közösen meg-

valósítottuk több mint 120 gyermek álmát. 
Elhoztuk összefogással a boldogságot, a ka-
rácsony csodáját.
 Már most szorgoskodnak az angyalok és 
készülnek, gyűjtik a családgondozók a gon-
dozásban lévő gyermekek Jézuskának írt kí-
vánságait.
 Hamarosan pedig rajtunk a sor, hogy eze-
ket megvalósítsuk. 
 A gyermekek kívánságainak listája hama-
rosan elérhető a www.jezuskajarat.hu web-
oldalon.
 Az ajándékok ünnepélyes átadásá-
ra december 10-én, 15 óra 30 perckor ke-
rül sor a városi sportcsarnokban. Az ünne-
pi hangulatot a Kiss Kata Zenekar koncertje 
teszi teljessé. 
 Légy te is angyal és válassz egy gyerme-
ket! Valósítsd meg az álmát! Add neki át sze-
mélyesen az ajándékodat, hogy lásd az igaz 
és őszinte gyermeki örömöt!
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JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Szakmai önéletrajzát a www.spar.hu oldalon, a Karrier menüpont alatt töltheti fel
adatbázisunkba vagy elküldheti a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével a 
karrier@spar.hu email címre. Kapcsolat: Koncz Tímea, telefon: +36-20-823-8896

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐKET, RAKTÁRI MUNKÁSOKAT

AMIT KÍNÁLUNK:
• bejelentett hosszú távú munkalehetőség,
• kulturált munkakörülmények, modern

esz  közök,
• rendszeres fejlődési-, képzési lehetőség,
• ingyenes targoncavezetői jogosítvány

(OKJ-s bizonyítvány) meg szer zésének
lehetősége,

• alapbér + teljesítményarányos fizetés,
• Erzsébet utalvány és műszakpótlékok

(délutáni, éjszakai, hétvégi),
• ingyenes munkába járás céges

autóbusszal az alábbi településekről:
Budapest, Vecsés, Üllő, Gödöllő, Isa -
szeg, Pécel, Maglód, Ecser, Tápió szent -
márton, Tápióbicske, Nagykáta, Szent -
már ton káta, Tápiószecső, Sülysáp,
Mende, Gyömrő, Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Pilis, Monorierdő, Monor.

FELADATA:
• termékek megadott lista alapján történő

összekészítése,
• esetenként árukiadásban és leltározás-

ban közreműködés,
• a raktár rendjének, tisztaságának biz-

tosítása. 

AZ IDEÁLIS JELÖLT:
• minimum általános iskolai végzettséggel

rendelkezik,
• 18. életévet betöltötte,
• felelősségteljes munkavégzés jellemzi,
• fizikailag terhelhető,
• büntetlen előéletű,
• előny: targoncavezetői jogosítvánnyal

rendelkezik.

keresünk kiemelkedő feltételekkel 
Logisztikai Központunkba Üllőre!

Munkavállalóink a konkrét pozíciótól 
és a szükséges feltételek teljesítésétől függően 

bruttó 210-270 ezer Ft-ot is kereshetnek!

Lakástextil
Méteráru, rövidáru

Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12

Hableány
Üllő, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 06-29/320-067, 06-20/410-8655

Lakástextil hatalmas választékban.
Karnisozás, függönyözés, 
ruhaszerviz, szalagfüggöny, 
reluxa, napellenző méretre vágva 
és szerelve.

Barátságos 
kiszolgálás. 

Látogasson el!

Tisztító felvevőhely. 
Kedden és pénteken 
szállítás!

Lakástextil varrásában jártas  eladót felveszek. 
Gyakorlott takarítónőt felveszek.

Jelentkezés önéletrajzzal személyesen az üzletben.

Nyitvatartás: H–Szo: 5–21 V: 7–17

Akció!
November 8–30

vagy a készlet  
erejéig.

Üllő, Baross Gábor u. 1/B.
Tel.: 06-70/319-3126

Az akció 
az Üllő, Ócsai út 
36. szám alatti 
üzletünkben is 

érvényes.

9
Ft 129

Ft

189
Ft 189

Ft

299
Ft 199

Ft

Vizes 
zsemle

Kakaós 
csiga

Falusi tej, 
1l, 2,8%, 

ESL
Falusi 

margarin, 
500 g

DEKO 
meleg-

szendvics-
krém

Queen 
szénsavas 
üdítőital

2,5 l
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