
Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2016 december • XXV. évfolyam 11. számA tartalomból:

Üllői
Pest megye értéke

Az Év Pest Megye Érté-
ke Díjat tavaly hozta létre 
a Pest Megyei Értéktár Bi-
zottság. Az elismerést idén 

első ízben adták át a me-
gyeházán, a megtiszteltetés 
pedig Üllőt érte, ugyanis a 

díjjal Doberdói Bánlaky Jó-
zsef életművét népszerűsítő 
programsorozatot honorálta 

a testület.
Részletek a 7. oldalon

  

A napok villámgyorsan el-
illannak, újra itt az év vége. 
Jön a karácsony, majd néhány 
csendes nap után átlépünk az 
új esztendőbe. Kívánjuk, hogy 
a következő év mindnyájuk-
nak hozzon örömöt, szerete-
tet, elfogadást és egészséget. 
Legyen részük mindabban, 
amire a legnagyobb szüksé-
gük van. Békés, boldog ünne-
peket kívánunk!

Jubiláló házas- 
párok köszöntése

Lakcímkártyák 
igénylése

Városi  
könyvtár hírei

Gyakorlat  
a lángok között

A szeretet  
ünnepe

Márton-nap A légiforgalom  
okozta zaj és 
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KarácsonyÙ
Kellemes  
karácsonyi  
ünnepet és  
boldog új évet  
kíván Üllő Város  
Önkormányzata!



12 óra:  Ajándékvásár, mézeskalács kiállítás,  
„Élj biztonságban!” című családi vetélkedő

14 óra:  Mézeskalács készítő kézműves foglalkozás
15 óra:  A mézeskalácssütő-verseny eredmény- 

hirdetése 
16  óra: 

–  Ünnepi köszöntő beszédet mond 
Kissné Szabó Katalin polgármester

–   Karácsonyi ünnepi műsor 
Közreműködik: az Üllői Szín-Játszó Tér,  
az Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület,  
a Zrínyi Ilona Nyugdíjas Kórus,  
a Harmónia Zeneiskola tanárai és növendékei, 
és a Mirabell Táncegyesület 

A műsort szerkesztette: Vámos Éva

– A „Szeretetláng” átadása  
–  Az adventi koszorú negyedik  

gyertyájának meggyújtása
– Egyházi áldások

A Mecénás Művészeti Klub harapnivalóval, meleg  
teával és forralt borral kedveskedik a vendégeknek. 
„Karácsonyfák ovis díszben” kiállítás megtekinthető 
a Helytörténeti Gyűjteményben

Szeretettel várunk 
mindenkit! 

Karácsonya

ÜKK
Üllői Kulturális Központ

Mindenki
szeretetNegyedik Adventi Gyertyagyújtás

Üllő, Városközpont december 18-án

Ünnepeljük együtt a Karácsonyt!



3Üllői Hírek

Tájékozatom a tisztelt olvasókat, hogy 
a Vecsési Járási Hivatal Hatósági és 
Gyámügyi Osztálya a Vecsés, Fő út 
110. szám alatti épületből új címre, 
a járási hivatal székhelyére, Vecsés, 
Szent István tér 1. szám alatti épület-
be költözött.
 Gyámügyi szakügyintézőink az új 
helyszínen továbbra is változatlanul, 
a már megszokott ügyfélfogadási idő-
ben fogadják önöket.
 Ügyfélfogadás: hétfőn 13 órától 16 
óráig, szerdán 8 órától 18 óráig, csü-
törtökön 8 órától 12 óráig. 
 Kérjük, hogy kérelmeiket, beadvá-
nyaikat a továbbiakban a Vecsési Já-
rási Hivatal Hatósági és Gyámügyi 
Osztálya új címére szíveskedjenek 
megküldeni.
 Megértésüket és együttműködésü-
ket köszönöm!

Dr. Fehér Edina
 járási hivatalvezető

Új helyen a hatósági  
és gyámügyi osztály

Műsor:

Johann Joachim Quantz (1697-1773): 
c moll triószonáta QV2: Anh, 5

Andante moderato – Allegro – Larghetto – Vivace

Georg Philipp Telemann (1681-1767): 
h moll „metodikus” szonáta TWV 41: h3

Siciliana – Allegro – Dolce, ma non adagio –  
Grave – Vivace – Presto 

e moll triószonáta TWV 42: e2
Affetuoso – Allegro – Dolce – Vivace 

Francois Couperin (1668-1733): 
Les bergeries – Rondo a 6. (B dúr) ordre- ból

Georg Friedrich Händel (1685-1759):
h moll triószonáta HWV 386b

Andante – Allegro – Largo – Allegro

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

barokk muzsika

ÜKK
Üllői Kulturális Központ

ünnepi

örömHarmadik Adventi Gyertyagyújtás
Közreműködik: Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület és  
az Üllői Keresztelő Szent János Templom Kórus

Közreműködik:

Farkas Anna – oboa
Lakatos Jenő – trombita
Szabó Krisztina – fagott

Tegyei Zoltán – csembaló

december 11. 16 óra

Ebben az évben is  a Mindenki Karácsonya 
városi rendezvénnyel összevonva szervezzük

 december 18-án délután 

Felhívás:

Mézeskalácssütő-
verseny

A program része idén is a 
mézeskalácssütő-verseny.  
Várjuk a versenyre a hagyományos  
karácsonyi recept alapján összeállított,  
mézeskalácstésztából házilag elkészített  
figurákat, mázas süteményeket, 
mézeskalács-házikókat stb. 

Nevezési kategóriák: óvodás, általános iskolás, felnőtt 
és munkahelyi közösség.

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 a díjkiosztás  
december 18-án lesz a Városháza dísztermében.

További információk: ÜKK 06-29/320 011/128, 
Azzurro Cukrászda: 06-30/464 6272.

Üllői Kulturális Központ
2225 Üllő, Templom tér 3. 
Telefon: 320-011/128,  
06-70-312-9772
e-mail: ukk@ullo.hu

Üllő Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete november 24-
én tartotta soron következő ülé-
sét. Írásunkban a legfontosabb 
döntéseket ismertetjük. A hatá-
rozatok hátterét, testületi és bi-
zottsági ülések jegyzőkönyveit 
Üllő város megújult honlapjáról 
(www.ullo.hu) tölthetik le az ér-
deklődők. 
 A képviselő-testület elfogadta 
a római katolikus egyházközség és 
az AGITEM 95 Kft. által készített, a 
köztemető és a ravatalozó műkö-
désével, fenntartásával, üzemel-
tetésével kapcsolatos beszámo-
lót, illetve a Vargha Gyula Városi 
Könyvtár alapító okiratának módosítását. 
 „Felnőtt és gyermek központi orvosi ügye-
let Üllőn” tárgyban közbeszerzési eljárást ír-
tak ki, továbbá döntés született az önkor-
mányzat tulajdonát képező Üllő, külterület 
038/93 helyrajziszámú ingatlan egy részének 
értékesítéséhez történő elvi hozzájárulásról 
és az értékesítéshez szükséges eljárások le-
folytatásának kezdeményezéséről.

 Módosításra került Üllő Város Önkormány-
zat képviselő-testületének önkormányzati tu-
lajdonú utakon a járművek közlekedésének 
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek ki-
adásának és felhasználásának rendjéről szó-
ló rendelete, továbbá a házasságkötések és 
egyéb családi események szolgáltatási díjai-
ról szóló rendelete.

Kiss Adrienn, ügyintéző

Ülésteremből jelentjük



4 ÜllőiKörkérdés

Karácsony közeledtével növekszik bennünk a 
jó iránti vágyakozás. Jókívánságokkal felvér-
tezve járunk-kelünk az ünnepi utcákon, tere-
ken, a már mindenütt feldíszített közös fenyőfák 
alatt mi magunk is, és egyre gyakrabban emle-
getjük, kívánjuk a boldog ünnepeket, a szere-
tetteljes, békés, örömteli, áldott karácsonyt.

Melyik karácsonyi  
jókívánságot választaná?

Szakály Brigitta és gyermeke

Molnár Anikó és gyermeke

Marosi István Ormándy György Bajuszné Ormándy Katalin

D ecemberi kérdésünket 
mi is ehhez a hangulat-
hoz illesztettük. Azt kér-

deztük: a jókívánságok közt 
lehet-e fontossági sorrendet fel-
állítani? Amennyiben igen, va-
jon mi a legfontosabb közülük?
 Nagyon hideg, szeles időt vá-
lasztottunk a kérdezősködésre, 
bár nem szándékosan. Így lehet-
tek ezzel a város karácsonyfáját 
éppen a helyére illeszteni igyek-
vő tűzoltók és segítőik is, ennek 
ellenére egészen népes sokada-
lom vette őket körül, érdeklő-
déssel figyelve a gép és az em-
berek tüsténkedését.
 Két hölgyet szólítottunk meg 
közülük, akik a család roppant 
érdeklődő, műanyagmotorral 
közlekedő, csöppnyi tagja mi-
att álltak be nézőközönségnek. 
Ahol ugyanis daruskocsi, trak-
tor, tűzoltóság és karácsonyfa 
együttállása forog fenn, ott szü-
lőknek és nagyszülőknek kötele-
ző megállni.
 Két hölgy és két kisgyerek is 
érdeklődve figyelte az esemé-
nyeket, mikor megszólítottuk 
őket. – Ez az év nem a mi évünk 
volt – mesélte nekünk szomorú-
an Szakály Brigitta és Molnár 
Anikó. 
 Megtudtuk, hogy két nagy-
mama is elment a családból vég-
leg, megdöbbentő, tragikus vá-
ratlansággal. Emiatt aztán nem 
is csodálkoztunk, hogy mindket-
ten, egybehangzóan arra szavaz-
tak, hogy a jókívánságok közül a 

„jó egészséget!” a legfontosabb. 

Mert a sokszor emlegetett bé-
kesség, a szeretet is nagyon fon-
tos, de ha az ember egészséges, 
akkor főleg rajta múlik minden 
más ezen kívül. Amit egészsé-
gesen képes is megteremte-
ni maga körül, ha ezt szeretné 

– mondták.
 Marosi István válaszára is 
rá kellett bólintanunk, bár ő az 
iméntieknek épp az ellenkező-
jét állította. Csakhogy, mint ki-
derült, alapos oka volt erre.
 Azt mondta, ha ő olyat kíván-
hatna, ami mindenkihez szól, ak-
kor elsőként a sok pénzt említe-
né. Neki ugyanis 57 ezer forint a 
nyugdíja, amiből nagyon nehe-
zen, küszködve képes csak meg-
élni. De azt is tudja, hogy sokak-
nak még ennél is kevesebbet 
kell beosztaniuk. Márpedig ah-
hoz, hogy az ember életben ma-
radjon, pénz kell. Hogy szépen 
élhessen, ne szűkölködjön, ah-
hoz a kevés pénz nem elég.
 Éppen ezért – szögezte le – 
elsőként mindenkinek az embe-
ri élet méltósággal való megélé-
séhez pénzt kívánna, mindjárt 
utána jó egészséget, szeretetet 
és persze boldog karácsonyt.
 Ormándy György és kedves 
lánya, Bajuszné Ormándy Kata-
lin egészséget, békességet, sze-
retet kívántak, és miközben be-
szélgettünk, szóba került az is: 
nem ártana, ha a türelmet és az 
együttérzést is megemlítenénk. 
Ormándy Györgyöt ugyanis fe-
lettébb zavarja – tudtuk meg –, 
ha például azzal a gyakori jelen-
séggel találkozik, amikor sokan 
ráérősen lötyögve intézik vásár-
lásaikat, a pénztárnál való sorál-
lás közben aztán hirtelen sietős 
lesz a dolguk és mindenkit le-
gorombítanak maguk körül, aki 
szerintük túl lassú.
 A nálunk ugyancsak nem rit-
ka gyűlölködéssel szerencsére 
még nem találkoztak a közvet-
len környezetükben – derült ki –, 
az mindenesetre nem fog ártani, 
ha a következő hetekben min-
denki gyakrabban emlegeti a 
szeretetet és a békességet.

Molnár Anna



5Üllői Évforduló

Idén 12 házaspár tett 
tanúbizonyságot arra, 
hogy megtalálták 6o, 
5o és 25 évvel ezelőtt 
egymásban azt az em-
bert, aki nélkül nem tud-
nák elképzelni az életet.

Hirdetés

Jubiláló házaspárok köszöntése

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

létezni. Honnan tudtuk ki lesz 
a társunk, kivel fogunk együtt 
evezni egy csónakban az élet vi-
haros tengerén? Egy sugallatnak 
hála, egy érzésnek, ami egész va-
lónkat átjárta, amikor rájöttünk, 
hogy nem az számít, hogy vele 
le tudnánk élni az életünk, ha-
nem az, amikor rádöbbentünk, 
nélküle nem.
 Ahogyan Aranyosi Ervin is írja: 

„Nélküled nem lenne teljes a vilá-
gom. Hiányozna mindig a másik 

felem. Ezért kellett egykor, titkon, 
rád találnom, ezért kötött hoz-
zád vonzó szerelem. Csiszolód-
nunk kellett, mint a drágakőnek, 
ám az igaz érték, mind bennünk 
maradt. Elfogadtuk egymást 
örök kísérőnek, miközben az idő 
gyorsan elszaladt.”
 A házassági évforduló férj 
és feleség közös ünnepe, amely 
eszükbe juttat egy nagyon szép 
és felejthetetlen közös emléket, 
az esküvőjük napját. Ki ne emlé-

kezne arra a bizonyos boldogító 
igenre, amit mint örök fogadal-
mat, a párunk csillogó szemé-
be tekintve tettünk egymásnak 
és amely a házasság kezdetét je-
lentette? A házassági évforduló 
remek alkalom az esküvő újbó-
li átélésére, annak minden izgal-
mával és szépségével átölelve. 
Ünnepeljünk együtt!
 Ennek az ünneplésnek adott 
otthont immáron kilencedik al-
kalommal a katolikus templom-

ban Üllő város önkormányzata, s 
annak nevében Kissné Szabó Ka-
talin polgármester.  A Harmónia 
zeneiskola tanárainak, növendé-
keinek zenei közreműködésével, 
és Heinemann Ildikó evangélikus 
lelkész köszöntője, áldása után 
Kissné Szabó Katalin köszön-
tötte a megjelent 12 párt, akik 
meghatottan fogadták meg La-
dányi Ágnes anyakönyvvezető 
előtt, hogy továbbra is kitarta-
nak egymás mellett jóban, rossz-
ban.  Kettő pár ünnepelte a  6o., 
három pár az 5o. és hét pár a 25. 
házassági évfordulóját.
 Megemlékeztünk azokról a 
párokról is, akik egészségi álla-
potuk miatt nem tudtak megje-
lenni ezen a szép ünnepségen.  
 A színvonalas, meghitt cere-
mónia után a jubiláló párok és 
családtagjaik egy kellemes, csa-
ládias hangulatú estét tölthet-
tek el az ünnepség szervezőivel 
együtt.

Lazáné Széll Éva, anyakönyvvezető

Teljes testmasszás, relaxáló masszás, talpmasszázs, 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

Karácsonyi 
ajándék-
utalvány 
kapható!

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

Nyitvatartás: H–P: 4–21, Szo: 5–15, V: 7–13

Akció!
December 6–23
vagy a készlet  

erejéig.

Üllő, Gyöngyvirág tér 835/2.

Üzletünkbe 
eladót 

felveszünk! 
Tel.: 

70/622-4483 

259
Ft

139
Ft 199

Ft

299
Ft 169

Ft

189
Ft

Sió  
őszibarack, 

alma, narancs,
1 l

Riesenbrau 
dobozos  

sör  
0,5 l

Tibi táblás 
csoki
90 g,  

több íz

Glória 
szalon cukor 

300 g,
több íz

Apenta  
üdítőital  

1,5 l, 
több íz

Kubu Play 
0,4 l, 

több íz
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Tájékoztatjuk önöket, hogy az Üllő város terüle-
tén történő átszámozások miatt a lakcímkártyák 
kiállítása hosszabb ügyintézési időt vesz igénybe.

Lakcímkártyák igénylése

A fentiekre hivatkozva tájé-
koztatom önöket, hogy a 
kellemetlenségek elke-

rülése érekében a lakcímigazol-
vány kiállítási kérelmüket a jö-
vőben kizárólag a Vecsési Járási 
Hivatal Kormányablakában, va-
lamint Okmányirodájában ad-
hatják le az alábbi ügyfélfogadá-
si időben.
 Kormányablak (2220 Vecsés, 
Fő út 246–248, Market Central 
bevásárlóközpont): hétfő: 7.00–
17.00 (sorszámosztás 7.00–16.45), 
kedd: 8.00–18.00 (sorszámosztás 
8.00–17.45), szerda: 8.00–20.00 
(sorszámosztás 8.00–19.45), csü-
törtök: 8.00–18.00 (sorszámosz-

tás 8.00–17.45), péntek: 8.00–
16.00 (sorszámosztás 8.00–15.45).
 Okmányiroda (2220 Vecsés, 
Szent István tér 1.): hétfő: 12.00-
16.00, szerda: 8.00-18.00, csütör-
tök: 8.00-12.00.
 A lakhely vagy tartózkodá-
si hely létesítéséhez szükséges 
dokumentumok: kitöltött lak-
címjelentő nyomtatvány, a ké-
relmező adatai mellett fel kell 
tüntetni a szállásadó adatait, va-
lamint szükséges a szállásadó 
hozzájáruló aláírása is (szállás-
adónak az a személy tekinthe-
tő, akinek tulajdonában van az 
ingatlan), amennyiben az ingat-
lan több tulajdonos tulajdoná-

ban van úgy szükséges a hoz-
zájáruló nyilatkozat kitöltése, a 
lakcímet létesítő  személyazo-
nosságát igazoló okmány, lakcí-
met létesítő lakcímigazolványa, 
igazoló dokumentum (tulajdo-
ni lap, adásvételi szerződés, ha-
gyatéki végzés), amely igazolja, 
hogy lakóhelyként bejelentett 
ingatlan a szállásadó tulajdoná-
ban van, amennyiben nem sze-

mélyesen jár el, úgy szükséges 
a két tanúval ellátott meghatal-
mazás is.
 Felhívjuk a figyelmüket, hogy 
lakcímjelentő nyomtatványt, va-
lamint szállásadói nyilatkozatot 
az üllői kirendeltségen is kaphat-
nak.
 Megértésüket köszönjük!

Pest Megyei Kormányhivatal  
Vecsési Járási Hivatal

A júniusi – Agrárium 2016 – me-
zőgazdasági összeírást követő-
en a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) a Kormány 375/2015. (XII. 
3.) kormányrendelet szerint meg-
határozott reprezentatív össze-
írást hajt végre 2016. november 
18. és december 15. között. 
 Az összeírásnak a hivatkozott 
kormányrendelet szerinti nyil-
vántartási száma 2219, amely-
nek keretében a KSH összeírja az 
egyéni (meghatározott nagyságú 
földterületet használók és állatál-
lományt tartó) gazdaságokat és a 

kiemelt jelentőségű nagy gazda-
ságokat.
 A kijelölt gazdaságok egy 
meghatározott részének lehető-
sége van a november 18. és 23. 
közötti időszakban elektroniku-
san teljesíteni az adatszolgálta-
tási kötelezettségüket, ehhez 
meg kapták a felhasználó azonosí-
tójukat és jelszavukat tartalmazó 
tájékoztató-felkérő levelet.
 Az internetes adatszolgálta-
tási időszak letelte után novem-
ber 26. és december 15. között a 
KSH összeírói keresik fel szemé-

Mezőgazdasági összeírást hajt végre a KSH

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

lyesen az interneten nem telje-
sített címek gazdaságait és le-
kérdezik a növénytermesztésre, 
agrotechnikára, állattenyésztés-
re vonatkozó adataikat. 

 Fontos tudnivaló, hogy az ösz-
szeírás nem az egész települést, 
hanem csak annak kijelölt részét 
vagy részeit érinti. 

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző 
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Üllő kapta a rangos elismerést
Novemberben adták át az Év 
Pest Megye Értéke Díjat, ame-
lyet első ízben ítélt Üllőnek a 
Pest Megyei Értéktár Bizottság.

P est Megyei Önkormányzat ebben az 
évben hozta létre az Év Pest Megye Ér-
téke Díjat. Az elismeréssel azt a közös-

séget díjazza a Pest Megyei Értéktár Bizott-
ság, amely a megyei értéktárba felvett, de 
kevésbé ismert érték népszerűsítésével nem 
csak magát az értéket, hanem Pest megye 
ismertségét is tovább növeli, erősíti. A díjat 
idén novemberben adták át először. A ran-
gos elismerést a beérkezett pályázatok alap-
ján az üllői kötődésű Doberdói Bánlaky József 
életműve érdemelte ki, köszönhetően a né-
hai altábornagy személye és érdemei köré 
épülő rendezvénysorozatnak, amely Laza 
István, az Üllői Értéktár Bizottság elnöke irá-
nyításával valósult meg.
 – Az volt a célunk, hogy a viszontagsá-
gokban és sikerekben egyaránt gazdag és 
termékeny katonai és hadtörténész múltat 
kiragadjuk a kényszerű feledés homályából 

– szögezte le Laza István. A Doberdói Bánlaky 
József életművét bemutató programok és az 
emléknapok mind ezt a célt szolgálták. 
 – Ma már kijelenthetjük: az életmű tanul-
ságai és tudományos értékei közelebb kerül-
tek hozzánk – tette hozzá.

 Bánlaky életműve 2015 februárjában ke-
rült be az Üllői Települési Értéktárba. Az 
egykori honvédtiszt az első világháború ki-
emelkedő hadvezére volt, különösen a Do-
berdónál vívott harcokban tűnt ki – nemesi 
előnevét is emiatt kapta. Hadtörténészként 
is maradandót alkotott, számos tudományos 
igényességgel megírt mű fűződik a nevé-
hez, a legtermékenyebb katonai szakíróként 
jegyzik. Életműve, munkássága messze túl-
mutat Üllőn, de még Pest megye határain is.
 – Doberdói Bánlaky Józsefet nem ismer-
tük korábban. Fehér László tanár úr hívta fel 
a figyelmemet az üllői katolikus temetőben 
álló síremlékére, mikor a második világhá-
borús kutatásokat végeztem. Megismerve 
életútját, kiemelkedő jelentőségű hadve-
zéri és tudományos tevékenységét, szemé-
lyes missziónak éreztem, hogy az életművet 
ismertebbé tegyük az üllői emberek emlé-
kezetében és a magyar történelmi köztu-
datban egyaránt. Másfél évvel ezelőtt a ja-
vaslatunkra a megyei értékárba is bekerült 
az életmű. Ezzel együtt része lett a Pest me-
gye értékeit bemutató vándorkiállításnak, 
ezáltal számos városba eljutott a híre. 2015 
őszén, halálának 70. évfordulóján emlékna-
pot rendeztünk, ez volt az egyik meghatá-
rozó állomása az életmű bemutatásának. Az 
eseményen a honvédelmi minisztérium ma-
gas rangú képviselői is jelen voltak, illetve 
két unokája is elfogadta a meghívásunkat: 
Studinka József Zürichből, Bánlaky Klára pe-
dig Rio de Janeiroból érkezett Üllőre. Idén 
október 15-én műveltségi vetélkedő kereté-
ben emlékeztünk meg a néhai hadvezérről. 
A vetélkedőn olyan települések vettek részt, 
amelyek fontos szerepet játszottak Dober-
dói Bánlaky József életében. Lugosról, Kas-
sáról, Csíkszentmártonból és Budapestről 

érkeztek a csapatok és az üllői diákokkal ki-
egészülve adtak számot tudásukról – me-
sélte Laza István.
 A Doberdói Bánlaky József életének em-
léket állító, immár mintegy másfél éve meg-
valósuló projekt a bíráló bizottság dönté-
se alapján kiérdemelte a rangos elismerést, 
Pest megyében első alkalommal Üllő.
 Laza István ezúton is szeretné kifejezni 
köszönetét mindazoknak, akik aktív szerep-
lőként, támogatóként vagy akár érdeklődő-
ként is segítettek a siker elérésében, hiszen 
az Év Pest Megye Értéke Díjat Üllő városa 
kapta, így a Doberdói Bánlaky József élet-
műve köré szervezett programok által Üllő 
szerepe is jelentősebbé vált Pest megye kul-
turális térképén.

Az Üllői Települési Értéktár Bizottság fel-
adata a helyi értékek nyilvántartásba véte-
le és népszerűsítése. A bizottság 2014. már-
cius 19-én tartotta alakuló ülését. Elnöke: 
Laza István, tagjai: Majorosi Marianna, 
Virág Andrea és Medvedovszky Béla.
 A települési értéktárba lakossági ja-
vaslat alapján felvett értékek: Kereszte-
lő Szent János katolikus templom, refor-
mátus templom, vasútállomás felvételi 
épülete, Helytörténeti gyűjtemény, Üllői 
Me cénás Művészeti Klub, Üllő Kenderes 
Hagyományőrző Egyesület, Vargha Gyula 
Szavalóverseny, Majorosi Ma rianna nép-
dalénekes, néptáncpedagógus művészete, 
Bognár István fafaragó mester művésze-
te, Józan Beáta öttusázó sporteredmé-
nye, Doberdói Bánlaky József hadvezér, 
hadtörténész, katonai szakíró munkás-
sága, életműve, Pávai-Vajna Ferenc geoló-
gus kutatási eredményei, Balla Péter nép-
zenekutató és zenepedagógus életműve és 
Dóra Sándor agyaggalamblövő európa- és 
világbajnok.
 A bizottság várja a további javaslatokat!

Értéktárbizottság

Ù

Szabó István Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Laza István, Kissné Szabó Katalin polgár-
mester és Török István Pest Megyei Értéktár Bizottság elnöke
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Márton-nap az üllői Bóbita nép- 
hagyomány-éltető óvodában

Az óvodás gyerekek ér-
zékeny, szenzitív em-
berré nevelése a cél 
a néphagyományo-
kat ápoló óvodában.

A 2016-os évet a magyar 
kormány Szent Márton 
emlékévnek nyilvánítot-

ta (aki született Saváriában, a mai 
Szombathelyen, a 316. évben).
 A Jubileumi év célja ráirányí-
tani a mai ember figyelmét Szent 

Mártonra, Magyarország egyik 
védőszentjére, aki életével, cse-
lekedeteivel, ma is példaképül 
szolgálhat.
 Az emlékév mottója: „Feleme-
lő szeretet”. Amely kapcsolódik 
a Ferenc Pápa által 2015. évben 
meghirdetett irgalmassági évhez.
 A Pannonhalmi Főapátság 
nagyszabású rendezvényekkel, ki-
állításokkal emlékezett meg Szent 
Mártonról. Számunkra e rendez-
vény volt az ötletadó. Kissné Sza-
bó Katalin polgármester asszony 
támogatásával november 11-én 
valóra válhatott az álmunk, ki-
sebb városi rendezvénnyel, kiál-
lítással bemutathattuk óvodánk 
hagyományéltető Márton-napi 
programját.
 Óvodánkban már hatodik 
éve „Ludas játékfűzéssel” eleve-
nítjük meg Szent Márton alak-
ját, az idei programra vendégül 
hívtuk a gombai Gólyafészek 
Néphagyomány-éltető Mester 
óvoda egy csoportját és peda-
gógusait, akikkel évek óta szak-
mai kapcsolatot ápolunk. Sokat 
tanulhattunk tőlük.
 Nagy örömünkre szolgált, 
hogy meghívásunkat elfogadták 
az üllői tagóvodák nagycsopor-
tos gyermekei és óvodapedagó-
gusai is.
 Kovács Kornél plébános úr, a 
katolikus templomban fogad-
ta a kétszáz főből álló, óvodás 
gyermekek sokaságát, rövid 
bibliai történetekkel méltatta 
Szent Márton alakját, személyi-

ségét, lelkiségét, jócselekede-
teit.
 Kun Mária református lelkész-
nő a Szamaritánus ember önzet-
len segítségnyújtásáról mesélt a 
kisgyermekeknek. Ezek a példaér-
tékű bibliai történetek a gyerme-
kek figyelmét ráirányították a se-
gítségnyújtás fontosságára, hogy 
odaadó, felemelő szeretettel fi-
gyeljenek a rászoruló emberekre.
 A városháza előtti rögtönzött 
játszótéren, népi ügyességi já-
tékokkal, táncos, énekes körjá-
tékokkal, finom libás falatokkal, 
meleg teával, a szülők által sü-
tött süteményekkel, kedvesked-
tünk az „apró” vendégeinknek.
 A kiállításunknak otthont adó 
városházán, a paraszti kultúra 
használati tárgyaiból, az óvodás 
gyermekeink, óvodapedagó-
gusaink „libuskáink” című krea-
tív munkáiból kaptak ízelítőt a 
résztvevők.
 A kiállítás Felemelő szeretet 
írásos dokumentumait az Üllői 
Hírmondó szerkesztősége segít-
ségével gyűjtöttük össze, tettük 
közzé, hogy bemutathassuk azo-
kat az Üllő városában karitatív te-
vékenységet végző egyesülete-
ket, szervezeteket, személyeket, 
akik a rászorulókon önzetlenül 
segítenek.
 A gyermekek nagy örömére 
a tartalmas délelőttöt óvodánk 
óvodapedagógusainak „Csutka 
színháza” zárta, a Lúdas Matyi 
című fergeteges hangulatú elő-
adásával.
 A Márton napi rendezvénnyel 
az volt a célunk, hogy az óvodás 
gyermekek erkölcsi nevelését, 
érzékeny, szenzitív emberré vá-
lását támogassuk, segítsük, a ki-
állítással megszólítsuk az Üllő 
városában élő embereket, hogy 
„felemelő szeretettel”, segítség-
gel sokat tehetünk a rászoruló 
embertársainkon.
 Köszönettel tartozunk mind-
azoknak, akik támogattak, tevé-
kenyen segítettek a Márton-napi 
rendezvény megszervezésében, 
sikeres lebonyolításában.

Dr. Véghné Musil Ildikó,  
szakmai programvezető, Bóbita Tagóvoda
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Ahol megszelídítik  
a bezárkózó családokat is
A közösségre gyakorolt 
hatás miatt is érdemes 
feleleveníteni a régi álta-
lános falusi szokásokat.

A napokban Pest megye 
szinte minden szegleté-
ből érkeztek óvónők a 

Gombai Hagyományőrző Mes-
ter óvodába, amely e tiszténél 
és rangjánál fogva évente leg-
alább két összejövetelt tart a ha-
gyományőrző programban részt 
vevő óvodáknak.
 Ezúttal a novemberi jeles na-
pokra – azok közt is leginkább az 
András-napi néphagyományok-
ra – épített találkozóra gyűltek 
össze, amit a gombaiak olyan 
szakértelemmel és szíveslátás-
sal állítottak össze, hogy a ven-
dégeket valósággal elsodorta a 
lendület, a nagyszerű szervezés, 
a pompás hangulat.
 A gombai óvoda berendezé-
sét, tárgyait, dekorációit is nagy 
elismeréssel járták körbe, akik 
még nem jártak itt – és azok is, 
akik már igen, mert a korabe-
li tárgyak gazdag gyűjteménye 
eleve megszokhatatlan. A Bu-
dapestről, Ceglédről, Pomázról, 
Pécelről, a szomszéd települé-
sekről – összesen mintegy har-
minc helyről – érkezett szakmai 
küldöttség, a rendezvényház-
ban azonban már énekelt, rop-
ta a táncot, forgott a körjátékok-

ban a helyi óvodásokkal együtt 
minden felnőtt, amíg csak bírta 
szusszal és nevetéssel.
 Az üllőieket a szép ruhájuk-
ról lehetett felismerni – minket 
legalábbis mindenki így igazított 
útba, amikor a sokadalomban 
Véghné Musil Ildikót, a Bóbita óvo-
da szakmai vezetőjét kerestük. A 
valóban csinos népi viseletbe öl-
tözött „óvónéni” a mézeskalács- 
formázást, a kézművesek asztalát 
hagyta ott, hogy szót válthassunk.
 Nagy elismeréssel beszélt a 
gombai óvoda rendkívüli ered-
ményeiről, amelyekből minden 
hagyományőrző gyermekintéz-
mény – az üllőiek is – igyekeznek 
profitálni, ám egy falusi környe-
zet egészen más lehetőségeket 

biztosít a hagyományápolásra, 
mint egy kisvárosi.
 Fel is merült bennünk a kér-
dés azonnal: Üllőnek maradtak 
még egyáltalán ápolni, megőriz-
ni való népi hagyományai, mire 
sort kerítettek volna az össze-
gyűjtésükre?
 Amint megtudtuk, a falu-
si környezet relikviái, mondókái, 
jeles napokhoz kapcsolódó helyi 
szokásai Üllőn már nemigen lel-
hetők fel, de ami falun általáno-
san szokásban volt, azt nagyon is 
érdemes feleleveníteni.
 Majorosi Marianna, a Csík Ze-
nekar énekese, néptáncos, elő-
adóművész különösen nagy se-
gítségére volt ebben az üllői 
óvodának 2008-tól, a hagyo-

mányőrző programba való be-
kapcsolódása óta.
 A folyamatos képzéseknek, a 
szentendrei és a gombai talál-
kozóknak köszönhetően pedig 
az üllőiek Véghné meggyőződé-
se szerint nem csupán felzárkóz-
tak a sikeresen működő többiek 
mellé, de már vannak olyan ön-
álló programjaik, ötleteik is, ame-
lyek a hasonló intézményeket is 
inspirálhatják.
 Az óvoda szakmai vezető-
je azt különösen örvendetes 
eredménynek tartja, hogy Üllőn, 
ahol sok a betelepülő, a helyü-
ket kereső új, fiatal család, a ha-
gyományőrző óvoda közösség-
teremtő erőnek bizonyul. Már 
egyre többen vannak, akik be-
kapcsolódnak a kezdeményezé-
seikbe, segítőivé és szereplőivé 
szeretnének válni az események-
nek – és ebből lehet aztán to-
vább építkezni.
 Faluhelyen, ahol kicsi a kö-
zösség, ahol mindenki ismeri 
egymást és egy a cél – ott szin-
te irigylésre méltó természetes-
séggel megvalósulhatnak az el-
képzelések. Üllőn viszont meg 
kell küzdeni a bezárkózó, elide-
genedett, nehezen beilleszkedő 
családok megnyitásával.
 Véghné Ildikó meggyőződé-
se szerint már jól látható jelei 
vannak, hogy ez a hagyomány-
őrző programok segítségével 
a Bóbita óvoda környezetében 
egyre jobban sikerül. K. Zs.

UTÁNFUTÓ
és TRÉLER

KÖLCSÖNZŐ
NONSTOP 
AUTÓMENTÉS

06-70/340-2126

Üllő, Gyömrői út 72.

Utánfutó: 
4000 Ft/nap (500 Ft/óra)

Tréler: 8000 Ft/nap

Hirdetés
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Karácsonyi ajándéknak is jó szívvel ajánl-
juk Fehér László: Üllő története helytörté-
neti monográfiát. A két megvásárolható a 
könyvtárban, ára: 5 ezer forint.
 Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, 
hogy a Vargha Gyula Városi Könyvtár 
december 22-től január 2-ig zárva lesz.
 Már megjelent 2017-es programaján-
lónk. Keressék a könyvtárban, vagy a vá-
rosháza recepcióján.

„Mindazokért, kiket nem láttunk már régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,
És mindazokért, akik nincsenek itt,
Mindenkiért egy-egy gyertya égjen.”
 A könyvtár munkatársai nevében, a 
V’Moto-Rock együttes megható soraival kí-
vánok minden kedves olvasónknak boldog, 
békés ünnepet és szeretetben, sikerekben 
gazdag új évet! Találkozzunk 2017-ben is a 
könyvtárban!

Karácsonyra Boldog, békés ünnepet!

Ù Ù
Decemberben is számos szí-
nes program és olvasniva-
ló várja a könyvtár vendégeit. 

A Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

Újabb kötetekkel gazdagodott könyvtá-
runk a Márai-program keretében. Bár 
az önkormányzat által biztosított állo-

mánygyarapítási keretből minden hónapban 
jelentős mennyiségű könyvet tudtunk vásá-
rolni a különböző igényeknek megfelelően, 
mégis fontosnak tartjuk, hogy a pályázati for-
rásokból adódó lehetőségeket is megragad-
va bővítsük könyvállományunkat, olvasóink 
minél nagyobb megelégedésére. Törekvé-
sünk nem hiábavaló, hiszen évről évre egyre 
többen látogatnak el rendezvényeinkre, vagy 
iratkoznak be a könyvtárba. Régi és új olva-
sóinknak is ajánlom figyelmébe a következő 
olvasmányokat. Felnőtt olvasóink figyelmé-
be ajánlom az utóbbi időben megosztó köl-
tő, Varró Dániel Szívdesszert című szerelme-

tes verseket tartalmazó kötetét. Formabontó 
az igaz, de mégis szívmelengető. 
 Az Alapítvány- és Robot-történetek szer-
zőjének, Isaac Asimovnak kriminovelláit ol-
vashatjuk Fekete özvegyek klubja című 
könyvében, amely a szerző szerint az egyik 
legélvezetesebb műve. 
 F. Várkonyi Zsuzsa pszichológus, Sors és sé-
rülés című tanulmánykötete az emberi sors 
alakulását befolyásoló tényezőket tárja fel, 
és olyan kérdéseket boncolgat, mint például, 
hogy „mit nyertünk és vesztettünk az infor-
matika betörésével?” 
 Gyermekek számára is szeretnék két 
könyvet ajánlani a sokból. Gyermekkorom 
kedvence volt Mirr-Murr, a kandúr. Az ő ka-
landjai most folytatódnak Csukás István 
nemrég megjelent könyvében, melynek 
címe Egy kiscsacsi története. A picit kiseb-
beknek és szüleiknek szól Gáll Viktória Eme-
se Ringató-mesék: A gazdi zenész című CD- 
melléklettel ellátott, kedves humorral, sok 
okossággal és gyönyörű illusztrációkkal teli 
könyve.

Adventi programok a  
Helytörténeti gyűjteményben
Advent szombat délelőttjein 10-12 óráig, kéz-
mű  veskuckóba várjuk a gyerekeket és felnőt-
teket egy kis közös ügyeskedésre a Pesti út 96. 
szám alatt. Textilszaloncukrot, apró ajándéko-
kat, papírdíszeket és ajándékkísérőket lehet 
majd készíteni. A szükséges eszközöket bizto-
sítjuk, a belépés ingyenes.

Karácsonyfák ovis díszben

Időszaki kiállításunkon a város öt óvodájának 
csemetéi által készített díszekkel ékesített fá-
kat láthatnak. Minden fán egyedi fényképes, 
vagy óvodai jellel ellátott díszek is találhatók, 
amelyeket a kis készítőjük december 18-án, 
18 órától haza is vihet, saját családi karácsony-
fájukra. Minden kedves gyermeket és hozzá-
tartozóikat szeretettel várjuk!

Ünnepi teázó

December 20-án délelőtt várjuk kedves olva-
sóinkat egy finom teára, karácsonyi díszbe öl-
tözött olvasótermünkbe! 10 órától Bege Nóra 
fotográfus-művészetterapeuta is vendégünk 
lesz, aki lelkiútravalóval látja el az érdeklődő-
ket a jövő évre. Jöjjenek el, csemegézzenek 
szeretetbonbonjainkból, hogy lélekben meg-
erősödve köszönthessük majd a 2017-es esz-
tendőt! Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

November 11-én az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola négy tanulója (Berta Barba-
ra Gabriella, Inges Rebeka, Kökény Eszter és 
Oláh Krisztina) részt vett az Üdv Néked if-
júság!  elnevezésű Pest megyei történelmi 
vetélkedőn. A versenyt Dabas önkormány-
zata hirdette meg, az 56-os Emlékbizott-
ság támogatta és a dabasi Gyóni Géza Ál-
talános Iskola rendezte meg. 
 Több fordulót kellett teljesíteniük a 
részt vevő négyfős csapatoknak. Először 
Csics Gyula ’Magyar forradalom 1956’ gyer-
mekkori naplója elolvasása után egy több 
kérdésből álló feladatsort kellett visszakül-
deniük október 28-ig. Második feladatként 
egy 3-4 perces filmet kellett készíteniük. 
Ezt a feladatot a négy lelkes kislány az őszi 
szünetben forgatta le Üllőn, majd Filipsz 

Bettina segítségével megszületett az Üllő 
1956 című kisfilm. Harmadik lépésben no-
vember 11-én, pénteken a Gyóni Géza Ál-
talános Iskolában 14 általános iskola csapa-
tával vették fel a versenyt, megemlékezve 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeiről. A nap különlegessége volt, 
hogy a zsűri tagjai között köszönthettük a 

72 éves Csics Gyulát. 
Gyönyörű környe-
zetben, változatos 
feladatokkal (gyors 
kérdés-válasz, vers-
írás, szituációs játék, 
plakátkészítés) mél-
tón megünnepelve 
zajlott a 60. évfor-
dulóra megrende-
zett történelmi ve-
télkedő. 
 A kora délután 

hirdették ki a végeredményt. Október lá-
nyai a hatodik helyezésért vehettek át na-
gyon szép oklevelet és két-két könyvet. 
Különleges meglepetésként a lányok meg-
hívást kaptak a Lady című színházi előadás-
ra a Budapesti Operettszínházba és az azt 
megelőző ’56-os látogatóközpont megte-
kintésére. Vargáné Fazekas Éva, felkészítő - szaktanár

Október lányai
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Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat az 
Üllői Önkéntes Tűzoltóegyesületnél (Ma-
lom utca 2.) december 10-én 10 és 14 óra 
között. A „Nyitott szertárkapuk” program 
keretében játékos tűzoltófeladatokon, vá-
rosnéző körúton tűzoltóautón, felhívó elő-
adásokon, bemutatókon és további érde-
kes feladatokon vehetnék részt kicsik és 
nagyok, ha ellátogatnak az üllői tűzoltó-
szertárba. Tűzesetek bemutatása 11 és 13 
óra között.

Téli nyitott szertárkapuk

Ù

Az üllői önkéntes tűzoltók tű-
rőképességét és talpraesettsé-
gét is vizsgálták a gyakorlaton.  

Gyakorlat  
a lángok között

November 26-án a Monor Hivatásos 
Tűzoltóság szervezésében az Üllői Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület megtartot-

ta az önálló beavatkozáshoz szükséges má-
sodik féléves gyakorlatát, amely helyszíne 
a Liszt Ferenc Repülőtér Hivatásos Tűzoltó-
ságán található tűzszimulációs konténer és 
pszichikai pálya volt. A rengeteg szervezés és 
időpont-összehangolás után egy olyan kima-
gasló tartalmú szakmai programot tudtunk 
biztosítani egyesületünknek, ami lehetővé 
teszi a még jobb felkészülést az esetlegesen 
adódó szituációkra. A gyakorlaton részt vett 
a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
tűzoltósági felügyelője, Tóth László alezredes 
és a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
részéről Béres Károly százados, akik folyama-
tos tanácsokkal láttak el minket. Köszönjük!
 A gyakorlat előtt egy közel egy órás elő-
adáson és munkavédelmi oktatáson vettünk 

részt, ahol újabb fontos információkkal let-
tünk gazdagabbak. Megtudtuk, hogy 1 liter 
vízből 1700 liter pára keletkezik, és milyen 
fontos a zárttéri tüzeknél ez a mutató. Meg-
tudtuk, hogy hány fokos a keletkező hő és 
füstpára és azt hogy hogyan kezdjük el az 
ilyen jellegű tüzek oltását.
 Első állomásunk a ketreces pszichikai pá-
lya volt, melynek célja, hogy extrém körül-
mények között gyakoroljuk az ismeretlen 
helyzetre való reagálást.
 A gyakorlat úgy kezdődik, hogy a pályán 
a lámpát leoltják, majd a termet feltöltik füst-
tel, eközben a folyosón teljes felszerelésben 
várjuk, hogy a gyakorlatot elkezdhessük.
 A ketrec több szakaszból áll, van ahol szűk 
csövön kell átjutni, majd kúszva-mászva el-
érünk a rejtett résekhez, ahol csak oxigénpa-
lack nélkül tudjuk átpréselni magunkat, mi-
vel a ketrec több szintes így tapogatózással 
lehet csak csapóajtóra lelni.
 Ez a tréning nem csak az egyéni tűrőké-
pességünket és talpraesettségünket mér-
te fel, a feladatot kettesével és hármasával is 
megoldottuk, így ismét bebizonyosodott mi-
lyen összetartó kis csapat vagyunk és ilyen 
szorult helyzetben is számíthatunk egymásra.
 Következő állomásunk egy Dräger-típusú 
gyakorlókonténer volt, ahol valódi lángokkal 
és füsttel, valamint rendkívül magas hőmér-
séklettel találhattunk magunkat szemben, 
ezáltal a legélethűbb módon készültünk fel 
a veszélyhelyzetekre a zárttéri tüzeknél. Az 
újonnan vásárolt bevetési ruházatunk az 
extrém hőmérsékleten is kiállta a próbát. En-
nél jobb mód nem is lehetett volna a védő-
felszereléseink tesztelésére, sajnálatunkra 
két sisakvédő plexije vált áldozattá.
 Rengeteg élménnyel, tapasztalattal és 
egy még jobb, még összetartóbb csapattal 
tértünk haza a nap végén.
 Köszönjük szépen a Repülőtéri Hivatásos 
Tű zoltóparancsnokságnak a lehetőséget és a 
sok segítséget!

Toldi Katalin, Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola 2011 
szeptembere óta vesz részt az országos isko-
lagyümölcs-programban. Ennek keretében ta-
nulóink (1-6. osztály) hetente háromszor kap-
nak almát, valamint egyszer almalevet.
 A programnak örülnek a gyerekek, akik 
jóízűen fogyasztják az almát és örülnek a fel-
nőttek, hiszen ez a program az egészséges 
életre való nevelést segíti. 
 Néhány héttel ezelőtt levelet kaptunk a 
szállító cégtől, melyben tájékoztattak, hogy 
Európai Uniós támogatással 5 kilogrammos 
kiszerelésben ingyenesen lehet almát igé-
nyelni az iskolának.
 A gyümölcsöt gyerekek és dolgozók 
egyaránt kérhetik. Éltünk a lehetőséggel, 

felmértük az igényeket, megszerveztük a 
munkát.
 November 11-én érkezett meg a több 
mint 3 330 kiló alma. A cég munkatársai há-
lásak voltak tanulóinknak, akik segítettek a 
lerakodásban és a kiosztásban is.
 Több mint 660 csomag talált gazdára és 
került jó helyre. A minisztériumtól érkezett 
ellenőrök is mindent rendben találtak. 
 Reméljük a jövőben is lesz hasonló akció, 
hiszen a mai világban minden kis segítség 
sokat jelenthet.
 Szeretnénk köszönetet mondani a mun-
kában segítő tanulóinknak és Csetneki Klára 
tanárnőnek. 

Bogárné Mihalcsik Csilla, iskolatitkár

Almaosztás az iskolában



12 ÜllőiKözösség

Erre a célra létrehozott telefonszámon jelezhetik 
a lakosok, ha zavaró repülési eljárást észlelnek.  

A légiforgalom  
okozta zaj és kezelése

A z Üllő szomszédságában 
lévő Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtér, koráb-

ban Ferihegy futópályáit több, 
mint 60 évvel ezelőtt az ural-
kodó északnyugati széljárást fi-
gyelembe véve kerültek kialakí-
tásra. Ebből adódóan az esetek 
nagy részében a repülőgépek az 
északnyugatról jövő áramlat fel-
hajtó erejét használva indulnak 
Budapest felé és ugyanezt a fel-
hajtó erőt használva landolnak 
Üllő, vagy Vecsés felől érkezve.
 Az így kialakult pályahasz-
nálatot is úgy szervezi az üze-
meltető Budapest Air port és a 
légiforgalmat irányító Hun ga-
roControl, hogy a lé gi forgalom 
a lehető legkisebb zajterhelést 
eredményezze a környező lakott 
területeken.
 A HungaroControl vizsgálja 
továbbá a zajterhelés csökken-
tését lehetővé tévő más repülő-
tér- megközelítési eljárások be-
vezetését is, amelyek közül már 
életbe is léptette a folyamatos 
süllyedéssel történő megköze-
lítést. Ezzel a leszálló gép GPS- 
alapú irányítással, gyakorlatilag 
automatikusan, egy egyenest 
tartva, gázadás nélkül, alapjára-
ton süllyed. Ez már kevesebb zaj-
jal jár, mint amikor a pilóták még 

gázadással, vagy fékezéssel kor-
rigálták az érkezési szöget.
 A reptér forgalmából eredő 
panaszok kezelése érdekében a 
Budapest Airport Zrt. (további-
akban BA) már több éve működ-
tet egy zajvédelmi bizottságot, 
amelyben képviseltetik magukat 
az érintett települések – így Üllő 
önkormányzata – is és az érintett 
szakhatóságok (Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Légügyi Hivata-
la, a Kormányhivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya, valamint Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve) 
továbbá a BA és a légi irányítá-
sért felelős HungaroControl Zrt. 
képviselői is.
 A légiforgalomból szárma-
zó zajpanaszok kezelését a BA 
egyébként magára vállalja és a 
honlapján is megadta azt a „zöld” 
telefonszámot (06-80/203-820), 
amelyen szabálysértő, vagy za-
varó repülési eljárás észlelése 
esetén bármely állampolgár pa-
naszt tehet.
 Amennyiben a bejelentő 
megadja a vélt szabálysértés 
időpontját és nagyjából meg-
jelöli a területet, amely fölött az 
történt, a BA kivizsgálja az ese-
tet és ha igazolható, hogy sza-
bálysértés történt a repülési el-

járásban, pénzbüntetést szab 
ki a légitársaságnak. A vizsgálat 
eredményéről egyébként értesí-
tik a panaszost is.
 További alternatíva a légi for-
galommal kapcsolatos – akár 
percre pontos – információk fi-
gyelemmel kísérésében a Liszt 
Ferenc Repülőtér légiforgal mát 
irányító HungaroControl Zrt. és a 
Közlekedéstudományi Intézet ál-
tal közösen kifejlesztett WALTER, 
azaz Web Alapú Légiforgalmi Tá-
jékoztató Elektronikus Rendszer 
(https://walter.hungarocontrol.
hu), amely naprakész adatokat 
szolgáltat Budapest vonzáskör-
zete feletti légiforgalom alakulá-
sáról.

 Az alkalmazás segítségével 
egy meghatározott területen és 
időintervallumon belül nyomon 
követhetők a légijárművek ada-
tai, pozíciói (pl. megadott pont-
tól mért távolsága és repülé-
si magassága), továbbá repülési 
időpontjai, valamint az egyes gé-
pek járatszáma, indulási és érke-
zési állomása is. Ezek az adatok a 

valós, éles radarinformációkon 
alapulnak. Sőt, a rendszer lehe-
tővé teszi azt is, hogy a térké-
pen kiválasztott pont (vagy cím) 
mintegy 3,7 kilométeres körze-
tében az elmúlt 15 napon belül 
elhaladt repülőgépek adatait is 
megnézzük.
 Még fontosabb, hogy az al-
kalmazás nem csupán lehetősé-
get ad arra, hogy megfigyeljük a 
számunkra érdekes gépmozgá-
sokat, hanem segítségével visz-
szajelzést is tehetünk, akár azért 
is, mert zavaró volt számunkra 
annak a járatnak a zajterhelése.
 A visszajelzéseket a Hungaro-
Control kiértékeli és azokat fi-
gyelembe veszi a légiforgalmi 
irányítás újításainak tervezése 
során.
 Február 26-án vált jogerős-
sé a Liszt Ferenc Repülőtér zaj-
gát ló védőövezetének kijelölé-
se, amely dátumtól számított 
6 hónapon belül – augusztus 
végén – a reptér üzemeltető-
je, a Budapest Airport Zrt. zaj-
védelmi programot nyújtott be 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
(NKH) Légügyi Hivatalához. A 
zajvédelmi program előirányoz-
za a repülőtéren bevezetni ter-
vezett környezetkímélő repülé-
si eljárásokat, korlátozásokat és 
a zajgátló védőövezettel érin-
tett településrész területhaszná-
latában javasolt intézkedéseket 
és az érintett ingatlanokkal kap-
csolatos zajvédelmi intézkedé-
sek ütemezését.
 Ez utóbbiakról a zajvédelmi 
program NKH Légügyi Hivata-
la általi jóváhagyását követően 
fogjuk tudni tájékoztatni az olva-
sókat. Oltványi János

Február 26-án vált 
jogerőssé a Liszt Fe-
renc Repülőtér zaj gát-
ló védőövezetének ki-
jelölése

Üllőre érkezik az Aranyszamár 
színház Körforgás című előadása. 
A műsor 1-4 éveseknek szól, az 
előadás a városháza dísztermé-
ben lesz december 8-án 10 óra-
kor. Belépő ára: 1000 forint egy 
gyermek és egy kísérő részére.  
 „Ősi rítusok, belénk ivódott le-
nyomatok a világról, minden ami 
körülvesz, ismétlődik, s az élet 
körforgása mozgás, út a bölcses-
ség felé. E végtelen megnyugta-
tó rendben, csöppnyi gondolat  
a változtatás játéka. Szeretnénk… 
de minek. Így kerek, körök.”

Babaszínház Fogápolási tanácsok
November 17-én délután fogápo-
lással kapcsolatos tájékoztatón 
vettek részt az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola napközis diákjai. A 
tanulók délutáni programjába be-
illesztett eseményen három iskola-
otthonos osztály is részt vett. 
 Az előadást Árokszállási Gyön-
gyi tartotta a gyerekeknek, akik 
nagy érdeklődéssel kísérték a gi-
gantikus méretű fogkefével és 
nagyméretű fogsorral bemuta-
tott száj- és fogápolási tanácsokat. 
 Az interaktív bemutató kere-
tében választ kaphattak az iskolá-

sok a szájhigiénével kapcsolatos 
legfontosabb kérdésekre. A vé-
dőnő kitért a fogászati szűrések 
fontosságára, beszélt a tejfogak-
kal kapcsolatos problémákról és a 
tejfogak megfelelő ápolásáról. 
 Az előadáson az is kiderült, 
hogy vannak gyerekek, akik a fog-
krém ízéért, mások pedig a szü-
lők figyelmeztetése miatt mossák 
a fogukat. Az előadás után remél-
hetőleg azért is, mert megtudták, 
hogy a rendszeres fogmosás a fog- 
és szájbetegségek megelőzésé-
nek az egyik legfontosabb pillére. 
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A karácsony a kereszténység legnagyobb ün-
nepei közé tartozik és egyik jellegzetes, ked-
ves tartozéka a karácsonyfa, melynek díszes 
ágai, csillogó fényei elvarázsolnak mindenkit. 

A szeretet ünnepe

Recept a sikerhez  
– így készült a sportbál
Immáron hetedik alkalommal rendeztük meg az Ül-
lői Jótékonysági Sportbált. Idén is jó visszhangja volt 
a rendezvénynek. Azóta többen kérdezték, hogy mi a 
siker titka. Szívesen elárulom: sok-sok üllői és környék-
beli résztvevő összefogása. A siker receptjének össze-
tevőit is szeretném megosztani a kedves olvasókkal. 

K ell négy elszánt ember, 
akik szeptember elején 
vesznek egy nagy levegőt 

és kimondják: indulunk a bállal! 
Ők: Erős Ildi, Csulákné Kriszti, Bar-
ta Pisti és jómagam. Fővédnö-
künk évek óta Kissné Szabó Kata-
lin polgármester asszony, aki ott 
segít be, ahol szükség van rá.
 Kell egy ilyen sportcsarnok, 
mint a miénk, ahol örömmel se-
gítenek minket: Lőczi Kata, Kere-
zsi Szabina, Horváth Gyuri, Dienes 
Andrással az élen. Az értünk vég-
zett munka, nekik péntek éjsza-
kától vasárnap reggelig tart.

 Ezután, mint a vízbe dobott kő 
körül képződő hullámok, jön a to-
vábbi segítség: Prikrill Misi, Pistivel 
hozza-viszi az asztalokat Vecsés 
és Üllő között. Berendezni dél-
előtt, lepakolni hajnalban segít 
Buzás Gábor és Rita, Káposzta Olgi, 
Kovácsné Teri, Csulák Imi, Dienes 
Andris és a kézilabdás fiúk. A han-
gulatfelelős Kiss Zoli színpadán a 
Prestige Band. A teríték, a vacso-
ra minősége a Zsálya Bisztró profi 
csapatának érdeme, Boczek Márti 
és Németh Sanyi vezetésével. Bü-
fénkben a választékos italkész-
let, kávégép, hűtő a Tamási Ital-

diszkont érdeme. Tamásiéknak 
köszönhetően idén is pezsgő-
vel fogadhattuk az érkező ven-
dégeinket. A kiszolgálás szakem-
berek kezében volt: Madar Dóri, 
Csulák Szabi, Lipák Norbi. Az én 
Csipet-csapatom érkező vendé-
geinket kísérte a helyére, majd éj-
félig árulták a tombolát: Barta Fló-
ra, Barta Laura, Tóth Anna, Kosztyu 
Kinga, Hajek Sára, Hajek Áron, Die-
nes Andris, Gáldi Ádám. 
 Végül, ami szintén döntő té-
nyező, a felsorolt cégek, egye-
sületek és magánszemélyek ál-
tal hozott rengeteg, kisorsolható 
adomány: Arizona Bowling, Bálint 
Ágnes Kulturális Központ (Vecsés), 
Boczek Andika, Boda Béla szó-
da, Babusa Ági, Üllői Civil Központ, 
Creative Design Bt., dr. Laczkó 
Magdolna, dr. Burzuk Valéria, dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képvise-
lő, Erős család (Kistemető u), Fehér 
Imre alpolgármester, Gulyás Pál, 
Gabi Könyvesbolt, Horváth Ildi-

A karácsonyi szokások egé-
szen az őskorig vezet-
hetők vissza. A katolikus 

egyház átvett sok ilyen szokást 
és keresztény szellemmel töltöt-
te meg azokat. Az ókori népek a 
téli napfordulót a mítoszok sze-
rint a napisten születésnapjaként 
ünnepelték december 25-én. Az 
i.e. 4. században az egyház erre 
a napra helyezte Jézus születésé-
nek évfordulóját. 
 A karácsonyi ünnepkörhöz 
rengeteg ősi népszokás kapcso-
lódik, mint például a fadíszítés, 
betlehemezés stb. Európában az 
újkor kezdeteitől ismerik a kará-
csonyfát. Először a németek ál-
tal lakott területeken jelent meg 
a 16. században. Kezdetekben 

a házakban helyezték el a feldí-
szített zöld ágakat. (Az örökzöld 
növények tisztelete már az óko-
ri népek hitvilágában is központi 
helyet foglalt el.) Ezeknek a galy-
lyaknak a fő díszítő elemei még 
a gyümölcsök, sütemények és 
apró szent képek voltak. A gyü-
mölcsök közül a díszítésekhez a 
legtöbbet az almát használták, 
egyfajta bibliai utalás gyanánt. 
Feljegyzések szerint 1605-ben 
Strassbourgban díszítették az 
első karácsonyfát. Ekkor ez igen 
nagy újdonság volt, és néhányan 
nem is tekintettek rá jó szemmel. 
A münsteri tiszteletes egyenesen 
„szentségtörő divatnak” titulálta. 
 A karácsonyfa-állítás hagyo-
mánya nyugatról kelet felé roha-

mosan terjedt. 1807-ben Drezdá-
ban elkezdődött az első célzott 
faárusítás. 1816-ra már igen is-
mertté vált. A karácsonyfákon 
1685-ben jelentek meg az első 
gyertyák, később ez szokássá vált, 
amit napjainkban az égősor le is 
váltott. Egy nürnbergi rézkarcon 
az 1600-as évek végén ábrázol-
ják először a feldíszített gallyakat 
égő gyertyákkal. Európa-szer-
te a német kereskedőknek kö-

kó, HSZK jelzőrendszer csop, Hor-
váth Imre, Jancsi és Juliska Óvoda 
(Gyál), Jézuskajárat – Petrus Már-
ti, Illés Erika, Illésné Márti, Kere-
zsi Sándor családja, Kir Anita, Ke-
mencés Büfé, Kocsisné Timea, Lark 
Tőke Hús 97 Kft., Líra Könyváruház 
(Vecsés), Laczó Tamás, Majorné 
Mariann a Rossmann Magyaror-
szág Kft. ajándékaival, Mészáros-
né Rakó Andi, Mecénás Művésze-
ti Klub, Medvedovszky Béla, Oázis 
Kertészet- Víghék, üllői polgárőr-
ség, Szabó Zsolt, Szivárvány Fes-
tékbolt, Szt. Ilona Patika, Thermik 
Plus Kft., ÜKK, Üllő SE-Király Zol-
tán, Üllő DSE, Varga Gyula Városi 
Könyvtár. Ha valaki kimaradt, há-
romszoros elnézést kérek érte.
 A három fődíjat György Réka 
olimpikonunktól, Koday László 
festőművész úrtól, és Kissné Sza-
bó Katalin polgármester asszo-
nyunktól kaptuk.    
 Kérem tisztelettel, kiváló 

„alapanyagokból” így lehet költ-
séghatékonyan, minőségi ren-
dezvényt „kisütni”! Ebből idén 
is megvehetjük a célul kitűzött 
ajándékokat a sportoló, rászo-
ruló és sérült üllői gyerekeknek. 
Köszönet mindenkinek!  

Dr. Halasi Katalin

szönhetően igen gyorsan terjedt 
a hagyomány. Pesten az első ka-
rácsonyfát Brunszvik Teréz grófnő 
állította 1824-ben, ám terjeszté-
sében jelentős szerepet játszot-
tak a Podmaninczky és a Bezerédy 
családok is. 
 Az 1840-es évekre már igen 
széles körben elterjedt szokás-
ról beszélhetünk. Ekkor váltak 
Magyarországon ismertté a ka-
rácsonnyal kapcsolatos misztéri-
umok, szokások és játékok (bet-
lehemezés, háromkirál-járás). 
1860-as években Pesten már 
nagyméretű favásárok voltak. 
Egy 1862-es feljegyzés arról szá-
mol be, hogy egy nevelőintézet 
növendékei Deák Ferencnek ka-
rácsonyfát állítottak, amelynek 
minden ágán 1-1 általuk készí-
tett kézimunka függött.
 Mára kevés az olyan otthon, 
ahova ne jutna legalább egy szim-
bolikus fenyőág karácsony idején.
 Békés, boldog, szeretetben 
gazdag kellemes karácsonyi ün-
nepet és boldog új esztendőt kí-
vánunk mindenkinek!

Fehérné Fazekas Anett, Fehér László
Helytörténeti Gyűjtemény
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Vidám adventi vásár Református  

istentiszteleti rend

Köszönjük mindazoknak, akik Zubor 
Mihályné Kellner Mária – életének 86. 
évében sok szenvedés során elhunyt – 
2016. november 03-án temetésén méltóan 
megemlékeztek és jelen voltak. Köszön-
jük az Alpha Vik 95 Kft. dolgozóinak a 
színvonalas, mindenre kiterjedő segítsé-
get, önzetlen helytállásukat. Külön kö-
szönet Tündikének és Gábornak a lelki-
ismeretes munkájukért. Köszönjük.

Bimbó 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

Újra vidám adventi vásárt tartanak a Fais-
kola utca 17. szám alatt, a Pitypang Óvodá-
ban. December 13-án délután 16 órától kará-
csonyi hangulatban vásárolhatnak az óvoda 
vendégei. Sok-sok portéka közül lehet majd 
válogatni, mindent barkácsoló kedvű szülők, 
óvónénik, dadusok készítettek. A gyerekek 
ingyen zsákbamacskát is kapnak. Lesz zsíros 
kenyér lilahagymával, forró tea és forralt bor, 
sült alma és gesztenye, mézeskalács és a szü-
lők által sütött friss sütemény.
 Mindenkit szeretettel várnak az érdeklő-
dők! nfo

December 11-én vasárnap 10 órakor isten-
tisztelet és gyermek-istentisztelet. 13-án, 
kedden 18 órától bibliaóra. 18-án, advent ne-
gyedik vasárnapján délelőtt 10 órától isten-
tisztelet és gyermek-istentisztelet. 20-án 18 
órától bibliaóra. 22-én csütörtökön 19 órától 
imaóra. 23-án 18 órától úrvacsora-előkészí-
tő istentisztelet. 24-én délután 15 órától ka-
rácsonyesti istentisztelet és gyermekműsor. 
25-én 10 órától karácsonyi ünnepi istentisz-
telet és úrvacsora, 10 órától gyermek-isten-
tisztelet. 26-án 10 órától karácsonyi ünnepi 
istentisztelet és úrvacsora. 27-én 18 órától 
bibliaóra. 31-én 18 órától óévi hálaadó isten-
tisztelet.
 Január 1-jén délelőtt 10 órától istentiszte-
let és gyermek-istentisztelet. 
 Szeretettel várjuk testvéreinket gyüle-
kezeti alkalmainkra! Áldott karácsonyi ün-
nepet és boldog új évet kívánunk minden-
kinek!

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

Iphone 4S újszerű, kártya független fehér 
készülék dobozával és minden tartozéká-
val 20 ezer forintért eladó. Érdeklődjön a 06-
20/366-8228 telefonszámon.  

Amint tavaly, a Mézeskalács-fesztivál 
alkalmával, az idén is tervezzük hat 
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 18-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: 
06-70/620-4039, ÜKK: 29-320-011/128. I. 

Karácsonyfát  
ajándékba!

Meghívó adventi 
hangversenyre
Szeretettel meghívjuk önt és kedves csa-
ládját az Üllői Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és a Harmónia Zenei Alapfokú Művé-
szeti Iskola közös adventi hangversenyére, 
melyet december 16-án, 17 órai kezdettel 
tartunk az üllői római katolikus templom-
ban. A műsorban közreműködnek az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola és a Harmónia 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és 
tanulói.  Nfo

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 14 órától 16 
óráig tart december 12-én és január 23-án.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 9 órától 11 
óráig tart január 9-én.
 A tanácsadást előzetes telefonos beje-
lentkezés után vehetik igénybe. Dr. Sziko-
ra Gábor telefonszáma: 06-30/456-0889. Dr. 
Szkalka Tamás telefonszáma: 06-20/555-6513.

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás 
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Kézműveskuckó december 10-én és 17-
én 10 órától 12 óráig. 
 Karácsonyfák ovis díszben c. kiállítás: 
december 11-én és 18-án 16 órától 18 óráig.

Programok a helytör-
téneti gyűjteményben

Diadélután
December 6. 16 óra 30
Vargha Gyula Városi Könyvtár 

Adventi mesenaptár c. könyvbemutató
December 6. 17 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár 

Babaszínház
December 8. 10 óra
Az Aranyszamár Színház  
körforgás című műsora. 
Üllői Kulturális Központ 

Mikulás-mese
December 8. 10 óra
A Grim-Busz Színház műsora.
Kiss Sándor Művelődési Ház  

Városi kulturális programok

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: 
2016. december 

23-án délben

1. díj

2. díj

3. díj

Hirdetés

Jézuska Járat
December 10. 15 óra 30 
Városi sportcsarnok

Adventi koszorú 3. gyertyagyújtás
December 11. 16 óra
Barokk kamaramuzsika. Szervező: Üllő  
Vezér Hagyományőrző Egyesület. 
Városközpont
Mirabell Táncegyesület évzáró estje
December 11. 16 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Karácsonyi műsor ovisoknak
December 15. 9 óra
Harmónia Zeneiskola

Baba-mama karácsony
December 15. 16 óra
Üllői Kulturális Központ

Karácsonyi hangverseny
December 16. 17 óra
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola  
és a Harmónia Zeneiskola közös koncertje. 
Katolikus templom

Karácsonyi bál
December 17. 19 óra
Szervező: Őszirózsák nyugdíjasklub.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Mindenki karácsonya
December 18. 12 óra
Részletes program a 2. oldalon.
Városközpont

Ünnepi teázó
December 20. 10 óra
Vezeti: Bege Nóra fotográfus-  
művészetterapeuta. 
Vargha Gyula Városi Könyvtár
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Hirdetés

Hagyományainkhoz hűen ismét szépkorú 
személyt köszönthettünk. Kissné Szabó Ka-
talin polgármester és Lazáné Széll Éva anya-
könyvvezető november 16-án 95. születés-
napja alkalmából otthonában köszöntötte 
Németh Elekné Berényi Ilonát. 
 Ilonka néni 1921. november 16-án lát-
ta meg a napvilágot. Gyermekkorát és fiatal 
éveit Budapesten töltötte. Férjével és család-
jával 1962-ben költöztek Üllőre. Innen járt be 
Budapestre dolgozni, többek között a Berlin 
étterembe. 1972-ben rokkantnyugdíjas lett. 
Férje 2001-ben elhunyt, Ilonka néni azóta 
unokájával lakik. A szomszédban élő lánya 
szeretetteljes gondoskodással veszi körül. 
Ilona néninek élete folyamán 3 gyermeke, 
akiktől 3 unoka, majd 6 dédunoka és végül 
egy ükunoka született.
 Ilonka néni szép sima arcán nyoma sincs 
a 95 évnek. Hallása és látása már nem a régi, 

egészségi állapota kielégítő. Meghatottan 
vette át a miniszterelnök által aláírt emlékla-
pot és az önkormányzat virágajándékát.
 Ezúton is kívánunk neki nagyon jó egész-
séget és gondtalan életet. Lazáné Sz. Éva

Isten éltesse, Ilonka néni!Újra pályán 
az üllői  
futsalcsapat
Decemberben újra pályára lép a Pest me-
gyei bajnokságban az üllői futsalcsapat. Az 
együttes tavaly megnyerte a tornát, így cím-
védőként vág neki az idei sorozatnak.
 December 16-án 20 órától a városi sport-
csarnokban mérkőznek meg az üllőiek az 
Asterix II. együttesével. December 19-én Új-
hartyán ellen lép pályára a gárda, a mérkő-
zést Dabason rendezik a Kossuth Zsuzsan-
na Szakközépiskola tornatermében. Kezdés 
20 órakor. Lapzártánk után játszották az 
Üllő–Asterix I. és a Pilis–Üllő mérkőzéseket 
a városi sportcsarnokban. A torna eredmé-
nyeiről a januári lapszámban olvashatnak.   

Takarék Forint Kiváltó Hitel

Szabad felhasználású kiváltó hitel
THM: 4,39%-6,52%**

Rendezze egyszerűen pénzügyeit! 

Lakáscélú kiváltó hitel
THM: 3,33%-5,45%**

Miért érdemes igényelni?
 Nem csak jelzálog alapú hitelek kiváltására alkalmas.

Több hitel kiváltása esetén is igényelhető, így csak egy törlesztőrészletet kell fizetnie.

Forint alapú, így nincs árfolyamkockázat.

Rugalmas, helyi hitelbírálattal.

www.kivalto.takarek.hu Váltson most, induló költségek nélkül!*

*2017. január 31. napjáig befogadott, és 2017. március 31-ig szerződött ügyletekre.
**A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt. A THM értékek 5 000 000 forint összegű 
20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint 2016. június 28. napi 0,96%-os 6 havi BUBOR érték fi gyelembevételével kerültek meghatározásra, 
a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete 
ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megléte, vagy megkötése szükséges. A tájékoztatás nem 
teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Forint Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálha-
tók a vonatkozó Üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben, amelyeket a Takarék ügyfelek számára nyitva álló 
helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon munkatársainkhoz!

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

Miért érdemes igényelni?
  Nem csak jelzálog alapú hitelek kiváltására alkalmas.
  Több hitel kiváltása esetén is igényelhető, így csak egy törlesztőrészletet 
kell fizetnie.
  Forint alapú, így nincs árfolyamkockázat.
  Rugalmas, helyi hitelbírálattal.

*2017. január 31. napjáig befogadott, és 2017. március 31-ig szerződött ügyletekre.
**A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM 
értékek 5 000 000 forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint 2016. június 28. napi 0,96%-os 6 
havi BUBOR érték figyelembevételével kerültek meghatározásra, a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. 
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jel-
zálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megléte, vagy megkötése szükséges. A tájékoztatás 
nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Forint Kiváltó 
Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Üzletszabályzatban, az Általános 
Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben, amelyeket a Takarék ügyfelek számára 
nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon 
munkatársainkhoz!

Takarék Forint Kiváltó Hitel

Rendezze egyszerűen pénzügyeit!

Takarék Forint Kiváltó Hitel

Szabad felhasználású kiváltó hitel
THM: 4,39%-6,52%**

Rendezze egyszerűen pénzügyeit! 

Lakáscélú kiváltó hitel
THM: 3,33%-5,45%**

Miért érdemes igényelni?
 Nem csak jelzálog alapú hitelek kiváltására alkalmas.

Több hitel kiváltása esetén is igényelhető, így csak egy törlesztőrészletet kell fizetnie.

Forint alapú, így nincs árfolyamkockázat.

Rugalmas, helyi hitelbírálattal.

www.kivalto.takarek.hu Váltson most, induló költségek nélkül!*

*2017. január 31. napjáig befogadott, és 2017. március 31-ig szerződött ügyletekre.
**A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt. A THM értékek 5 000 000 forint összegű 
20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint 2016. június 28. napi 0,96%-os 6 havi BUBOR érték fi gyelembevételével kerültek meghatározásra, 
a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete 
ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megléte, vagy megkötése szükséges. A tájékoztatás nem 
teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Forint Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálha-
tók a vonatkozó Üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben, amelyeket a Takarék ügyfelek számára nyitva álló 
helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon munkatársainkhoz!

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

Szabad felhasználású kiváltó hitel
THM: 4,39%-6,52%**

www.kivalto.takarek.hu Váltson most, induló költségek nélkül!*

Lakáscélú kiváltó hitel
THM: 3,33%-5,45%**

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek



17Üllői Ajánló

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 25 éve van jelen a ma gyar élelmiszer-
kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt Ma gyar ország egyik meghatározó, orszá-
gos élelmiszer- és napi cikk ke reskedelmi láncává vált. Az ország egyik vezető
kis ke res ke delmi lánca ként a SPAR si kerének egyik kulcsa a dolgozóiban rejlik, akiknek
szociális biztonságot, versenyképes jö vedel met, szín vo na las mun  ka  kö  rül ményeket
nyújt lelkiismeretes munkájuk elisme ré se ként.

Új kollégákat keresünk üllői Logisztikai Központunkba, az alábbi pozícióba:

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Szakmai önéletrajzát a www.spar.hu oldal Karrier menüpontja alatt töltheti fel 
adatbázisunkba vagy elküldheti a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével 
a karrier@spar.hu email címre.

AMIT KÍNÁLUNK:
• azonnali, bejelentett hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk egy stabil hátterű,

valódi értékeket teremtő családi vállalkozásban,
• átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket,

• változatos feladatokkal, folyamatos szakmai fejlődéssel, előrelépési lehetőséggel
családias, támogató munkahelyi légkörben dolgozunk,

• az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk.

BELFÖLDI GÉPJÁRMŰVEZETŐ
FELADATOK:

• tehergépkocsi áruval való meg- illetve
lerakása,

• üzletek részére árukiszállítás,
• üzletekből göngyöleg és visszáru szál-

lítása,
• áruval, rakománnyal kapcsolatos doku-

mentumok pontos és szabályszerű
kezelése,

• menetokmányok, tehergépkocsi
átadás-átvételi jegyzőkönyv pontos
vezetése.

ELVÁRÁSOK:
• C és E kategóriás jogosítvány,
• gépjárművezetői Képesítési Igazolvány

(GKI kártya),
• digitális gépjárművezetői kártya,
• rugalmasság,
• büntetlen előélet,
• előny, de nem feltétel a könnyűgép

kezelői jogosítvány és forgózsámolyos
pótkocsival szerzett gyakorlat.

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.

Kellemes  
kará csonyi 

ünnepet és békés, 
 boldog új évet!

Barátságos kiszolgálás. Látogasson el!

Tisztító felvevőhely. 
Kedden és pénteken 
szállítás!

Lakástextil varrásában jártas  eladót felveszek. 
Gyakorlott takarítónőt felveszek.

Jelentkezés önéletrajzzal személyesen az üzletben.

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
Folyamatosan induló tanfolyamok.

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 ajándékkártya 
kapható!

 Szakképzett, profi Balinéz masszőzökkel

Próbálja ki  
Ön is a Balinéz 

masszázst, 
tapasztalja 

meg a  
különbséget!

60 perc 5000 Ft

Nyitvatartás: H–Szo: 5–21 V: 7–17

Akció!
December 6–23
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.

259
Ft

139
Ft 199

Ft

299
Ft 169

Ft

189
Ft

Sió  
őszibarack, 

alma, narancs,
1 l

Riesenbrau 
dobozos  

sör  
0,5 l

Tibi táblás 
csoki
90 g,  

több íz

Glória 
szalon cukor 

300 g,
több íz

Apenta  
üdítőital  

1,5 l, 
több íz

Kubu Play 
0,4 l, 

több íz
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