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Üllői
Lángolt az épület

Január 11-én hajnalra vir-
radóra kigyulladt a Temp-

lom téri Napraforgó Óvoda 
tetőszerkezete. A tűzoltóság 
nagy erőkkel vonult a hely-

színre, sikerült megfékezni a 
lángokat, de a tető mindezek 
ellenére kiégett. Oltási kár is 
keletkezett a földszinti cso-

portszobákban. Személyi sé-
rülés nem történt. 

Részletek a 7. oldalon

  

A karácsony már csak tűnő 
emlék, az új év napjait tapos-
suk rendületlenül. A téli pi-
henő leteltével visszatértünk 
a hétköznapi kerékvágásba. 
Decemberben jó volt egy kis-
sé lassítani a tempón és eltöl-
teni néhány tartalmas napot 
szeretteink, barátaink köré-
ben. Hogy aztán újult erővel 
induljunk neki a 2017. eszten-
dőnek.   

Kulturális  
roma nap

Programok  
babáknak és  

mamáknak
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Ünnepeljük 
együtt  
január  
20-án  
a  
magyar  
kultúra  
napját!
Részletes program a 14. oldalon
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Mindenki karácsonya
Az ünnepi fényekbe és díszekbe öltöztetett városközpont már hetek 
óta idézte számunkra a karácsony meghitt hangulatát. Ezt erősíthet-
ték bennünk azok az események, amelyek megelőzték az igazi ünne-
pet: a Mecénás Művészeti Klub Ünnepváró fények kiállítása a Város-
házán, a Helytörténeti Gyűjteményben látható Karácsonyfák ovis 
díszben, az Árpád Fejedelem Általános Iskola és a Harmónia Zeneisko-
la karácsonyi hangversenye a katolikus templomban és az adventi ko-
szorú gyertyáinak meggyújtása, a hozzá kapcsolódó szertartásokkal.

Advent negyedik vasárnap délutánjá-
ra szerveztük a város évzáró karácso-
nyi rendezvényét, a Mindenki karácso-

nyát.
 Az ünnepi program délben kezdődött ka-
rácsonyi térzenével és az árusok kitelepülésé-
vel. Hamarosan beindult az Élj biztonságban 
című családi vetélkedő a városházán az eme-
leti tanácsteremben és annak előterében, va-
lamint a sétáló utcában kialakított közlekedési 
pályán, a Nemzeti Fejlesztés Minisztérium ak-
cióprogramjaként.
 A földszinti rendezvényteremben a mézes-
kalács-kiállítás megnyitója után mézeskalács-
készítő játszóház zajlott Evarics Györgyné veze-
tésével.
 A mézeskalácssütő-verseny eredményhir-
detése során dr. Szűcs Lajos, országgyűlési kép-
viselő köszöntötte az alkotókat, a résztvevőket 
és méltatta a mézeskalács készítésének hagyo-
mányőrző szerepét és a kiállítás jelentőségét.
 Lovasi József és Földes István, a Szabadtűzi 
Lovagrend zsűri minősítésű tagjai értékelték a 
beérkezett műveket. Ezután Kissné Szabó Kata-
lin polgármester asszony kiosztotta az elisme-
rő okleveleket, Domak Gábor pedig az Azzurro 
Cukrászda által felajánlott díjakat.
 Ekkor került sor az ajándékkarácsonyfák át-
adására is. A feldíszített karácsonyfákat a ké-
szítők – az Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
a Humán Szolgáltató Központ, a Civil Központ, 
a Premier Garden Kertészet, a Diáksport Egye-
sület és az Üllői Városi Kézilabda Sport Klub a 
nagycsaládosok egyesületének ajánlották fel, 
és ezeket az egyesület vezetőségének javasla-
ta alapján hat család kapta meg, akik a kézilab-

dásoktól még 5-5 ezer forintos vásárlási utal-
ványban is részesültek.
 Délután négy órakor kezdődött a vásá-
ri árusokkal, adventi koszorúval övezett szín-
pompás fényekbe öltözött városközpontban 
az immár hagyományos ünnepi műsor. Ebben 
szerepelt az üllői kulturális élet színe-java: az 
üllői Szín-Játszó Tér, a Kenderes és Kenderkó-
cok néptánccsoportok, a Zrínyi Ilona nyugdí-
jas kórus, a Harmónia Zeneiskola tanárai és nö-
vendékei, valamint a Mirabell táncosok. 
 Bár a látott előadások külön közösségek-
ben végzett hosszú hónapok, évek műhely-
munkáinak eredményei, nem egymást követő 
válogatott produkciók sorát láthattuk, hanem 
az ünnepi gondolat és érzés jegyében egy kö-
zös alkotásban gyönyörködhettünk, amely 
minden részletében közvetítette a karácsony 
és az együttlét örömteli üzenetét.
 Aki mindezt megálmodta, a betlehemi je-
lenetet megidézve, a hozzá kapcsolódó évez-
redes hagyományokból és műalkotásokból ki-
váló érzékkel összeállította és megrendezte: 
Vámos Éva, számos üllői műsor és színdarab 
rendezője, a művelődési ház vezetője.
 Ismerve más települések rendezvényeit is, 
méltán lehetünk büszkék, hogy városunk kul-
túrateremtő közösségei ilyen közös remeklés-
re képesek! 
 Ezután a polgármester asszony átadta 
a Gödöllőről személyesen hozott „szeretet 
lángját”, majd egyházi áldást mondott dr. Kun 
Mária lelkész asszony. Ekkor került sor az Ad-
venti koszorú negyedik gyertyájának meg-
gyújtására Fehér Imre alpolgármester úr jóvol-
tából.

 A rendezvényt egy különleges esemény, a 
flashmob koronázta meg, ami a facebookon 
célzatosan terjesztett és könnyen eltanulható 
motívumokból álló össztánc, amelybe a mű-
sor résztvevői mellett a közönség is bekapcso-
lódott, és így lett valóban mindenki karácso-
nya a találkozó.
 A szépszámú érdeklődőt a programok után 
is marasztalta az ünnepi díszbe öltöztetett vá-
rosközpont hangulata és karácsonyi árusok kí-
nálata: ajándékok, lacikonyha, édességek és 
egyéb finomságok, valamint a Mecénás klub 
házikóiban a lilahagymás zsíros kenyér, meleg 
tea és a forralt bor. A Karácsonyfák ovis díszben- 
kiállítást pedig ismét megtekinthették a Hely-
történeti Gyűjtemény épületében.
 Amint a képek is tanúsítják, most is sokan 
átélhették a közös ünneplés örömét, a Min-
denki Karácsonya érzéseit és hangulatát a vá-
rosunk szívében szervezett rendezvényen.

Össztánc a közönséggel Jelmezesek várták  
a legkisebbeket

Kissné Szabó Katalin  
átadja a szeretet lángját

Hat család kapott feldíszített karácsonyfát

Mézeskalácsok eredményhirdetésre várva

Vetélkedő várta a családokat
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Az ötlet egy franciaországi étteremben született meg, ott tettek 
ki először az épület elé fogast, rajta kabátokkal, és egy táblát: „ha 
fázol, vegyél el egyet, ha segíteni szeretnél, tegyél ide egyet”.

Cipők, csizmák is 
akadnak az üllői 
„Szabadfogason”

Nagy Jánosné

Hrk Károlyné

Káposzta Sándor

Béky Antalné

A budapesti Gerlóczy Zsigmondnak 
a mostani fagyos napok idején ju-
tott eszébe, hogy érdemes lenne 

nálunk is követni a franciáknak ezt a kez-
deményezését. A legnépszerűbb interne-
tes közösségi portálon futótűzként terjedt 
a hír, az utcákon pedig a fogasokból, táb-
lákból, kabátokból egyre több lett. Ma már 
az országban több száz ilyen jótékonysági 
gyűjtőponton juthat használt meleg hol-
mihoz, aki rászorul. A szomszédos Péteri-
ben a karácsonyról ottmaradt „betlehemi 
kunyhóban” adhat és kaphat kabátot és 
egyéb ruhaneműt az oda betérő, de Mo-
noron is több ponton létesítettek hason-
lót a helyiek
 Üllőn a városháza udvarának sarkába 
került először egy ruhatároló fogas, ami-
ből hamarosan három lett. 
 Az arra járókat arról faggattuk, szerintük 
szükség van ilyesmire kisvárosokban is?
 De még mennyire! – kaptuk a választ 
Nagy Jánosnétól, aki szerint errefelé is 
sok a szegény ember, nem csak a főváros-
ban. Ha nem is olyan látványos a jelenlé-
tük, mint a pesti aluljárókban, kapualjak-
ban a hajléktalanoké, de a szűkölködők, a 
nehezen élők, akiknek az élelem és a fűtési 
költség kifizetése után – ha azt képesek ki-
gazdálkodni a jövedelmükből egyáltalán – 
ruházkodásra biztosan nem futja.
 Hrk Károlyné szerint hajléktalanok is 
akadnak Üllőn, csak nincsenek szem előtt. 
Ő maga – igaz, nem mostanában – már lá-
tott egy nejlonból összetákolt kalyibát a 
vasút mellett. De azoknak is nagyon jól jön 
ezekben a hideg napokban a meleg hol-
mi, akik nem tudnak a viseltes ruháik he-
lyett újat vásárolni – vélekedett –, hiszen 
itt egészen jó darabok közül választhatnak.
 Káposzta Sándor eddig csak a hírek-
ben hallott a kabátos akcióról – mesélte. 
Bár jön-megy, de a valóságban még nem 
találkozott ilyen adományozó hellyel, ami-
re szerinte Budapesten igen, de kisváros-
ban nincs igazán szükség. Úgy gondolja, 
az üllői városháza udvarára helyezett hol-
mik is gazdátlanul maradnak, nemigen 
akad majd, aki elvigye őket. 

 Ennek az ellenkezőjét bizonygatta két 
fiatal nő is, akik azonban nem akartak név-
vel és fényképpel szerepelni az újságban. 
Azt azért elmondták, hogy a kevésbé tehe-
tősek örülnek ennek a kezdeményezésnek. 
Ráadásul itt a kabátokat senki nem tudja 
majd anyagi haszonszerzés céljából tucat-
szám elhordani innen, mint Pesten, példá-
ul a Vígszínház előtti adományo zó pontról, 

mert annál itt sok-
kal jobban figyel-
nek egymásra az 
emberek – vélték.
 A kutyáikat sé-
táltató két hölgy, 
Asztalos Jánosné 
és Béky Antalné 
szerint is szükség 
van ilyen kezdemé-
nyezésre Üllőn. Elő-
ző nap is szemtanúi 
voltak, amint egy 
idős asszony egy 
neki tetsző kabátot 
próbált kiszabadíta-
ni a többi holmi kö-
zül, az ott lévők pe-
dig segítettek neki 

ebben. Azt is látták, amint valaki cipőkkel tá-
vozik boldogan. Ő el is ejtett egyet, a járóke-
lők vitték utána.
 A két hölgy megfigyelése szerint a kihe-
lyezett holmik fogynak, cserélődnek, eb-
ből is látszik, hogy hasznos a segítő akció.
 Úgy értesültünk, az angol újságírók fi-
gyelmét ugyancsak felkeltette a nálunk fu-
tótűzként terjedő „Szabadfogas” elneve-
zésű kezdeményezés. Miután az otthoni 
lapokban is hírül adták, a napokban már 
a szigetországban is megjelentek az utcá-
kon a fogasokra, kerítésekre akasztott hol-
mik, főleg kabátok.
 Üllőn időközben köntössel, lábbelivel, 
pulóverekkel, sállal, sapkával is kiegészült 
a kínálat. Egy turkáló tulajdonosa is ide-
hozhatta a fölösleget, mert az egyik kabá-
ton az árcédulát is rajta felejtette. Eszerint 
kétezer forintnál is többe került volna a ka-
bát, ha akadt volna rá vevő. Molnár Anna

Úgy értesül-
tünk, az an-
gol újság-
írók figyelmét 
ugyancsak fel-
keltette a ná-
lunk futótűz-
ként terjedő 

„Szabadfogas” 
elnevezé- 
sű kezde- 
ményezés. 
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Történt, hogy a jólelkű Kovács 
Sándorné és családja kigondol-
ta, hogy ők bizony nem csak 
egy-két családon szeretnének 
segíteni az advent idején, ha-
nem legalább 150 rászorulónak.

Hirdetés

Cipők, csizmák is 
akadnak az üllői 
„Szabadfogason”

Lélekmelengető babgulyás

Köszönet a Mester Acél Kft.-nek, a kari-
tász segítőinek, a HSZK dolgozóinak és a 
helyszínt biztosító üllői polgárőrség ked-
ves tagjainak. 

Megkeresték ötletükkel Kissné Szabó 
Katalin polgármester asszonyt, aki 
mint mindig, most is örömmel állt 

a jó ötlet mellé. Így indult a babgulyásfőzés.
 Felkértek bennünket, a Humán Szolgál-
tató Központot, hogy segítsünk a rászorulók 
listájának összeállításában és biztosítsunk 
helyet a főzéshez.
 December 18., advent utolsó vasárnapja 
volt, de természetes, hogy a dolgozók első 
szóra jelentkeztek segíteni.

 Az alapanyagokat, 25 kg húst, zöldsége-
ket, babot, kenyeret, de még az edényeket 
is az ötletgazda család vállalkozása, a Mester 
Acél Kft. biztosította.
 A cég munkatársain kívül a Karitász Üllői 
Szervezetének tagjai segédkeztek a főzés-
ben. Reggel 6 órakor, mínusz 8 fokban álltak 
neki az udvaron a munkának, a gázpalacko-
kat forró vizes edénybe kellett állítani, hogy 
főzni lehessen velük.
 Kissné Szabó Katalin és Kornél atya is meg-
látogatta a segítőket.

 Mindenki öröm-
mel, jó hangulatban 
dolgozott, így 12 órá-
ra elkészült a finom 
étel. Az utca elején is 
érezni lehetett a bab-
gulyás illatát, jöttek is 
sorra a meghívóval 
a rászorult családok, 
nyugdíjasok, nagy-
családosok, nehéz 
helyzetben lévők.
 Aki nehezen moz-
gott életkora vagy kis-
gyermekei miatt, an-
nak kollégáink kivitték 

az otthonukba az ételt, akárcsak a beteg nyug-
díjasoknak.
 A Kovács család apraja-nagyja jelen volt 
és szociális munkásokhoz méltó szeretettel, 
emberséggel osztották a babgulyást, min-
denkihez volt egy kedves szavuk.
 Ez az, amit nem lehet megtanulni, ez a 
szeretet és adni tudás belülről jön, ettől lett 
lélekmelengető egy egyszerű, ámbár na-
gyon finom babgulyás.

Szabó Katalin Ildikó, Humán Szolgáltató Központ, 
 igazgatóhelyettes

Köszönjük!
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Hirdetés

Karácsonykor sok civil szervezet meg-
mozdult a jótékonysági kezdeménye-
zés hallatán. Mindenki azon dolgozott, 

hogy kicsit szebbé tegye a rászoruló csalá-
dok ünnepét. Sajnálatos módon rossz dol-
gok is történtek a városban: három tűzesetről 
is hírt kaptunk december folyamán, amelyek 
következtében két család azonnali elhelyezé-
séről kellett gondoskodnunk. 
 Nem eszi meg a kutya a telet – a közmon-
dás igaznak bizonyult, a tél nagy erővel csa-
pott le, amit sokan megéreztek. A meteoro-
lógiai előrejelzések alapján ugyan lehetett 
tudni, hogy kemény hideg jön, de nem tud-

hattuk pontosan, hogy az időjárás beváltja a 
meteorológusok jóslatait. Fontosnak tartot-
tuk, hogy melegedőhelyet biztosunk a hét 
minden napjára.
 A város vezetése, a szociális bizottság, a 
városgondnokság, a Humán Szolgáltató Köz-
pont, a rendőrség, a polgárőrség, valamint a 
szociális munkások 
összefogásával gon-
doskodtunk a rászo-
ruló lakosokról. Krí-
zishelyzetben három 
olyan egyedül élő 
idős személyt kel-
lett ellátnunk, akik-
nek többször meleg 
ételt, forró teát, szük-
ség szerint takarót, ruhát, gyógyszert biztosí-
tottunk, valamint a helyi tűzép vezetője is a se-
gítségünkre volt ingyenes tűzifa felajánlásával.
 A leghidegebb hétvégén 40 főre főztünk 
paprikás krumplit és teát. Az ételt szociális 
munkások segítségével juttattuk el a rászo-
rulók részére. 
 Ehhez az akcióhoz csatlakozott a nagy-
családosok egyesületének vezetője is, aki 
pékárut és sajtkrémet biztosított.

 Folyamatosan történik a családok tűzifá-
val való segítése, amit a Városgondnokság 
emberei gépkocsival szállítanak ki.
 Továbbá csatlakoztunk az országos szin-
tűre nőtt úgynevezett kabátakcióhoz is, 
amely során a feleslegessé vált kabátokat, 
meleg ruhákat le lehet adni a polgármesteri 
hivatal portáján. A ruhadarabok a városháza 
épülete mellett vannak kihelyezve. Bárki vi-
het belőlük, ha szüksége van rá.  
 Ugyan még a tél közepén járunk, az elő-
rejelzések alapján további fagyos napokra 
kell számítanunk. A nélkülöző, nehéz körül-
mények között élő lakóknak további segít-
ségre lesz szükségük.
 Ezúton szeretnénk megköszönni azok-
nak a munkáját, akik eddig is segítették a 
kezdeményezésünket, továbbá a tűzese-
tet elszenvedő családoknak bármiféle ado-
mányt biztosítottak. A felkeresett családok 
és idősek hálásan köszönik azt a gondosko-
dást, amit nyújtottunk feléjük.
 Kérünk minden jó érzésű embert, hogy 
nyitott szemmel járjon és ne menjen el a baj-
ba jutott embertársaink mellett!

Fazekas Violetta Adrienn,  
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

Karácsonyra való tekintettel Üllő 
Város Önkormányzat Egészség-
ügyi és Szociális Bizottsága 250 
család részére juttatott élelmiszer- 
csomagot. Szenteste és szilveszter-
kor a legnehezebb helyzetben élő 
lakóknak – közel 100 fő – bőséges, 
kétfogásos meleg ételt biztosított. 

A tél szorításában

A leghidegebb 
hétvégén  

40 főre főz-
tünk paprikás-

krump lit és teát. 

Nyitvatartás: H–Szo: 5–21 V: 7–17

Akció!
Január 18–31 közt,

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.

159
Ft

399
Ft 99

Ft

379
Ft 559

Ft

799
Ft

Mustár  
70 g,  

Univer

Nescafé  
3in1  

Classic, 
10x17,5 g

Szentkirályi 
ásványvíz, 

1,5 l,  
szénsavas/

szénsav-
mentes

Happy  
day  

üdítőital,  
1 l, több íz

Ooops!  
EÜ-papír,  
8 tekercs,  

3 réteg

Biopon 
mosópor, 
takarékos, 

1,4 kg

Teljes testmasszás, relaxáló 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

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 5000 Ft feletti rendelésnél  
ingyenes házhoz szállítás  
Monor 30 km-es körzetében! 

telefonos rendelés: 
06-70/607-4444

termelői 
mézek és 

mézkülön-
legességek

Fél kilós 
gyógynövény-

ágyon érlelt 
mézek

990 Ft-ért
Megvásárolhatók a 
Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

Monor, Kossuth 
lajos u. 71/A.

Rozmaringos
Citromfüves 
Kak ukkfüves
Levendulás 

Mentás
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Mint az bizonyára ismert már önök 
előtt, január 11-én hajnalra virradó-
ra kigyulladt a Templom téri Nap-
raforgó Óvoda tetőszerkezete. A 
tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki 
a helyszínre, sikerült megfékezni 
a lángokat, de a tető mindezek el-
lenére kiégett – és oltási kár kelet-
kezett a földszinten elhelyezkedő 
csoportszobák némelyikében is.

Hírek a könyvtárból
A djon az, kit kérve kérek,/Öreg évnél 

újabb évet,/Igazságot, hozzá érvet,/
Terhektől ne kapjak sérvet,/Sok örö-

met, kevés mérget,/A szívekre vékony kér-
get,/Az almákba sovány férget,/Jusson és 
maradjon étek,/Felvágottból dupla réteg,/
Elkerüljön vaskos vétek,/Ne károgjon varjú 
néktek,/Ne járjon rosszkedv felétek./Se fi-
nánc az adó végett,/Legyen szesz és vágy, 
mely éget,/Az öröm ne érjen véget,/Legyen 
kisbárány, mely béget./Kívánok szép föstött 
képet,/Égboltból mindig csak kéket,/Szö-
vetből végtelen véget,/Bort, búzát és bé-
kességet,/Bölömbikát, banyát, béget,/Ha-
lom betűt, nem csak béket,/S még sok mást, 
mit én nem kérek...
 Lackfi János kortárs költőnk Újévi kére-
gető című versének soraival köszöntöm a 
kedves olvasókat 2017-ben!
 Ebben az évben is várjuk az olvasás, a 
könyvek, a változatos kiállítások és hangu-
latos rendezvények kedvelőit a könyvtárba. 

Népdalkört szervezünk keddi délutánok-
ra. Első alkalommal január 17-én, 17 órára 
várjuk az érdeklődőket a Pesti út 96. szám 
alá. A dalkört vezeti Majorosi Marianna, 
Kossuth-díjas énekes, néptáncpedagógus. 
A részvétel ingyenes, várunk mindenkit 
sok szeretettel.
 A várostörténeti kiállítás csütörtökön-
ként 12 órától 16 óra 30-ig várja a látoga-
tókat. Csoportokat ettől eltérő időpont-
ban is szívesen fogadunk. Érdeklődjenek a 
könyvtár elérhetőségein.

Programok a helytörténeti 
gyűjteményben

Folytatódnak állandó programjaink is, ame-
lyekhez folyamatosan lehet csatlakozni.
 Minden hónap utolsó keddjén Irodalmi 
teázóba várjuk mindazokat, akik szeretnének 
egy csésze finom tea mellett hagyomány-
ról, emberi értékekről, az életfeladatokról és 
azok irodalmi vonatkozásairól beszélgetni. A 
beszélgetések fonalát Bege Nóra fotográfus, 
művészet-terapeuta gombolyítja. Az idei első 
alkalom, január 31-én, 10 óra 30-kor kezdődik. 
 Minden hónap első keddje a gyerekeké. 
Diadélutánjainkon múltidéző diavetítéssel 
várjuk a kicsiket és szüleiket, nagyszüleiket 
a könyvtárba.
 A következő alkalom február 7-én, 16 óra 
30-kor lesz. 
 A könyvtári rendezvények ingyenesek. 
Szeretettel várunk mindenkit, találkozzunk 
a könyvtárban! Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Elektromos tűz miatt égett 
az óvoda tetőszerkezete

Az elsődleges megállapítások alapján 
elektromos tűz keletkezett a villany-
óraszekrényben, onnan terjedt to-

vább a tűz az épületben.
 Az önkormányzat haladéktalanul fel-
vette a kapcsolatot a vele szerződésben 
álló biztosító társasággal, melynek ered-
ményeképpen megtörtént a kárszakér-
tők által a kárfelmérés, amely alapján az 
esemény másnapján megkezdődhetett 
a további károk megelőzése érdekében 
történő munkálatok elvégzése. Lebontás-
ra került az elszenesedett tetőszerkezet, 
megtörtént a födém lefóliázása a beázás 
kivédésére.
 Többen jelezték, hogy anyagi támogatás-
sal, vagy más módon, fizikai tevékenységgel 

szeretnének hozzájárulni az épület helyre-
állításához. Ezúton is köszönjük az önzetlen, 
segítő felajánlásokat!
 Tekintettel a kár nagyságrendjére, jog-
szabályban meghatározott rendben kell le-
bonyolítani a helyreállítási munkálatokat, 
ezért a „kétkezi” munkafelajánlást jelenleg 
nem áll módunkban elfogadni. Az esetleges 
anyagi támogatás nyújtására az önkormány-
zat költségvetési számlájára történő befize-
téssel van lehetőség.
 Számlaszám: 11742056-15392141. A meg-
jegyzés rovatban kérjük feltüntetni: Temp-
lom téri Óvoda felújítása.

 Az önkormányzat köszönetét fejezi ki a 
szülőknek a példamutató együttműködé-
sért és a gyermekek elhelyezése kapcsán 
nyújtott segítő közreműködésért.
 A tűzesetet szenvedett óvodába járó 
gyermekek saját csoporttársaikkal együtt 
lettek elhelyezve a Pesti úton lévő Babarózsa 
Bölcsődében, a Kisfaludy téri Csicsergő Óvo-
dában és a Faiskola úti Pitypang Óvodában. 
 A óvoda  tetőtérben működő pedagógiai 
szakszolgálat átmeneti elhelyezését szintén 
megoldottuk, jelenleg hivatalunk épületé-
ben, a járási kirendeltség irodájában kaptak 
helyet.  Kissné Szabó Katalin, polgármester
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Üllő Város Önkormányzat képviselő-testülete decemberben 
egy rendkívüli és egy rendes ülést tartott. Írásunkban a legfon-
tosabb döntéseket ismertetjük. A határozatok hátterét, a tes-
tületi és a bizottsági ülések jegyzőkönyveit Üllő város meg-
újult honlapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők. 

Ülésteremből  
jelentjük

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a kémény-
seprőipari tevékenységről szóló jogszabá-
lyokra hivatkozva a Belügyminisztérium Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központja megküldte ré-
szünkre a Pest megyei sormunka ütemterv 
2017. évre vonatkozó időpontját, mely Üllőn 
április 15-től június 30-ig tart.
 A tervezett sormunka a kéményseprőipari 
szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató 
megrendelés nélkül, rendszeres időközön-
ként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző 
tevékenysége, amely kiterjed az ingatlanhoz 
tartozó tüzelőberendezés égéstermékének 
elvezetésére szolgáló kémény (kémények), 

tartalékkémény, továbbá a bekötő- és össze-
kötő elemek, valamint ezek tartozékainak 
átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, 
négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.
 Július elsejétől ez a tevékenység a ké-
ménytulajdonosok részére – a természetes 
személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz 
tartozó égéstermék-elvezetők esetében – a 
kéményseprő által megajánlott első két idő-
pontban ingyenes.
 Az ütemterv és a tevékenység ellátásával 
kapcsolatos minden további részletes infor-
máció a katasztrófavédelem lakossági hon-
lapján – www.kemenysepres.kataszt rofa-
vedelem.hu – elérhető.  nfo

Áprilistól júniusig  
ellenőrzik a kéményeket

A képviselő-testület elfogadta az Üllői 
Városüzemeltető és Fejlesztő Kft., il-
letve a Sport és Szabadidő Kft. 2017. 

évi költségvetési tervét. Elfogadásra került 
továbbá az önkormányzat 2017. évre vonat-
kozó belső ellenőrzési terve is. 
 A testületi ülésen döntés született a köz-
nevelési intézmények átadásával kapcsolat-
ban. A döntést követően sor kerülhet a Mo-
nori illetve a Ceglédi Tankerülettel történő 
vagyonkezelési szerződés, továbbá a mű-
ködés alapelveit tartalmazó megállapodás 
megkötésére. 
 Egy korábbi testületi döntés következ-
tében liftet építenek ki a központi orvosi 
rendelőben, valamint a tető cseréjére, ja-
vítására is sor kerül. A lift létesítésére és a 

tetőcsere-beruházáshoz kapcsolódóan a 
Szlávik és Kolláth Kft.-t bízta meg a képvi-
selő-testület a műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával.  
 Döntés született a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 2017. június 30-ig történő 
biztosításáról. 
 Sor került a Sportliget lakóparkban meg-
valósult ivóvízhálózat, tűzcsap illetve szenny-
vízcsatorna-hálózat átvételére. A hálózatokat 
a képviselő-testület üzemeltetésre átadta a 
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
részére. 
 A képviselő-testület módosította az ön-
kormányzati tulajdonú utakon a járművek 
közlekedésének súlykorlátozásáról a behaj-
tási engedélyek kiadásának és felhasználásá-
nak rendjét. 
 Decemberben sor került az önkormány-
zat és az általa irányított költségvetési szer-
vek 2016. évi költségvetéséről, valamint a 
pénzbeli és természetben nyújtott szociá-
lis ellátásokról és a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati ren-
delet módosítására.  Kiss Adrienn, ügyintéző

A 2017. évi első negyedéves munkaterv 
alapján a következő napokon tartja a vá-
ros képviselő-testülete soron követke-
ző rendes üléseit: január 26., február 23., 
március 23.

Testületi ülések

Monor  
vonzáskörzeti 
diákolimpia
A tornán 2 csoportban 7 csapat (Maglód, Pi-
lis, Üllő, Monor Ady Úti Iskola, Monor Kos-
suth L. Ált. Isk., Monor Nemzetőr Ált. Isk., 
Csévharaszti Balla Károly Ált. Isk.) mérte ösz-
sze tudását. 
 Iskolánk csapata magabiztosan, minden 
meccsét megnyerve szerezte meg a az I. he-
lyet és jutott tovább a megyei döntőbe. Gra-
tulálunk a fiúknak és további sok sikert kívá-
nunk!
 Eredmények: Üllő–Monori Kossuth 3-0, 
Pilis–Üllő 0-1, Üllő-Maglód 8-0. 
 A hármas döntő eredményei: Üllő–Monor 
Ady Úti Iskola 3-1, Monori Kossuth–Üllő 0-8. 

ÁFÁI

A negyedik alkalommal megrendezett mé-
zeskalácssütő-verseny zsűrije hat szempont 
szerint értékelte az alkotásokat: látvány, har-
mónia, illat, állag, a használt ragasztóanyag 
és az íze. 
 Végeredmények: óvodás csoportok: 1. Ka-
tica Csoport, 2. Bóbita Óvoda Pillangó Cso-
port, 3. Cinege Csoport. 
 Iskolás korúak: 1. Botos Viktória, 2. Harold 
2. osztályos tanuló, 3. Seres Bálint. 
 Felnőttek: 1. Puskás Károlyné Erzsike, 2. Ko-
vács Terézia, 3. Pap Krisztina. 
 A Szabadtüzi Lovagrend Különdíját kapta 
a legfiatalabb versenyző: Krusminczki Diana, 
a legidősebb versenyző: Puskás Károlyné Er-
zsike, és a népi hagyományok ápolásáért: Bo-
tos Viktória.

Mézeskalácssütő- 
verseny eredményei
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Kastélydomb–UTE  
Január 20. 20 óra
Futsal NBII

TFSE–Szigetszentmiklós 
Január 23. 20 óra
Futsal NBII

Üllő–Pilis
Január 27. 20 óra
Futsal megyei I. osztály

Üllő–Veresegyháza 
Január 28.
Kézilabda-mérkőzés, megyei férfi. 
16 órakor juniorok, 18 órakor  
felnőttek. 

Kastélydomb–Dunakeszi 
Február 3. 20 óra
Futsal NBII

TFSE–5 Stars SE 
Február 6. 20 óra
Futsal NBII

Pilis–Dabas
Február 6. 21 óra 15
Futsal megyei I. osztály

Városi sportcsarnok 
programjai

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Központi Statisztikai Hiva-
tal, a KSH elnöke által 2017. évre engedélyezett önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt vég-
re 2017. január 1. és március 31. között a településen.

Lakossági  
adatfelvételt  
hajt végre a KSH

Az árubemutatókkal kapcsolatos visszaélé-
sek a hazai fogyasztóvédelem egyik legsür-
getőbb problémájává váltak. A Pest Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztálya országos vizs-
gálat keretében folyamatosan ellenőrzi az üz-
lethelyiségen kívüli, árubemutatóval egybe-
kötött termékértékesítési tevékenységet.
 Az árubemutatót szervező vállalkozások 
körében gyakorlattá vált, hogy rendezvénye-
iket „egészségnapnak”, „egészségügyi szűrő-
vizsgálatnak”, illetve „ingyenes állapotfelmé-
résnek” álcázzák. A meghívásból általában 
nem derül ki, hogy a végső cél a fogyasztók 
meggyőzése a több százezer forintért kínált 
termékek megvásárlásáról.
 Az eddigi tapasztalatok alapján ezeken a 
rendezvényeken 95-98 százalékban idős, be-
teg emberek vesznek részt, akik számára azt 
a hamis látszatot keltik, hogy egészségügyi 
állapotuk javítható az eladásra kínált termé-

Álcázott termékbemutatók

Mindenkit megillet  
az egyenlő bánásmód!

kekkel. Szeretnénk hatékonyan kiszűrni a tisz-
tességtelenül működő vállalkozásokat, meg-
előzni az idős, beteg emberek félrevezetését.
 Korábban elsősorban szórólap útján érte-
sültek az érdeklődők a különböző termékbe-
mutatókról. A jogszabályok szigorítása, vala-
mint a hatóságok egyre gyakoribb fellépése 
miatt, az utóbbi időben a személyre szóló 
meghívók, telefonos megkeresések és az ut-
cai leszólítás vált meghatározóvá, melynek 
következtében a hatóság csak utólag, a be-
csapott emberek panaszbejelentéseiből ér-
tesül a visszaélésekről.
 Az idős, beteg emberek védelme érdeké-
ben kérjük, hogy amennyiben tudomást sze-
reznek településünkön árubemutatót tartó 
vagy egészségügyi felmérést végző rendez-
vényről, haladéktalanul jelezzék a fogyved@
pest.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1/236-
3937 telefonszámon.

Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügy-
félszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, 
bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való 
tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi 
állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőző-
dése, politikai vagy más véleménye, anyanyel-
ve, családi állapota, anyasága vagy apasága, 
szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyo-
ni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri!
 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a 
hátrányos megkülönböztetéssel okozott jog-
sértések kivizsgálása és megszüntetése. Ke-
resse fel dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlő-
bánásmód-referens ügyfélfogadását: Monor 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tal (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78- 80. tel.: 
06-29/612-310): január 23. (hétfő) 11 óra 30-15 
óra 30. Bálint Ágnes Kulturális Központ, Vér-
tesi Nándor terem (2220 Vecsés, Telepi út 43., 
tel.: 06-29/350-279): január 30. hétfő 11 óra 30-
15 óra 30. Dr. Szatmári Éva elérhetősége: tel.: 
06-30/960-657, e-mial: eva.drszatmari@gmail.
com.
 Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

A z összeírási munkát a Központi Sta-
tisztikai Hivatal által megbízott, iga-
zolvánnyal ellátott kérdezők végzik. 

A válaszadásra kijelölt háztartások címét vé-
letlenszerűen válasz-
tották ki a statisztikai 
mintavétel reprezen-
tativitásának szabá-
lyait követve. A vá-
laszadás a kijelölt 
háztartásban élők 
számára nem kötele-
ző, de részvételükkel 
nagymértékben hoz-
zájárulnak az országról, régióról, településről 
készülő hiteles statisztikák előállításához.
 Az adatfelvételek kizárólag statisztikai 
célból történnek, és az adatok csak összesí-
tett formában, a személyes azonosíthatóság 
lehetősége nélkül kerülnek nyilvánosság-

ra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, 
azok mások számára nem hozzáférhetőek. 
Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 
1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az infor-
mációs önrendelkezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-
nek megfelelően járnak el.
 A lakosság részére munkanapokon 8 és 
16 óra 30 között a 06-1/345-6714 telefon-
számon adnak további felvilágosítást. Az 
adatgyűjtések módszertanával és a kutatá-
si eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.
hu internetes oldal nyújt tájékoztatást, első-
sorban az Adatszolgáltatóinknak/Nyomtat-
ványok/Önkéntes adatgyűjtések menüpont 
alatt.
 Köszönjük együttműködésüket, támoga-
tásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés si-
keres végrehajtásához!

Földváriné dr. Kürthy Krisztina, jegyző 

Az adatfelvé-
telek kizáró-

lag statisz-
tikai célból 

történnek.
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Kinyílt a váróterem ajtaja 
Kellemetlen események miatt ke-
rültek célkeresztbe a környékbe-
li vasútállomások az elmúlt év vé-
gén. Monoron egy ízben, Üllőn két 
esetben borzolták az utasok kedé-
lyét a felszínre került problémák. 

A Vecsési Járási Hivatal az év végén megtar-
totta második jelzőrendszeri megbeszélését 
is Maglódon, melynek témája a bűnelkövető 
(vagy odatartó) fiatalkorúak voltak.
 Jelenleg a fiatalkorú bűnözők száma csök-
ken, ugyanakkor a kábítószerrel összefüg-
gő problémák sokasodnak, egyre több fiatal 
próbálja ki a különböző szereket.
 Nézzünk szembe ezzel a ténnyel, ne ál-
tassuk magunkat azzal, hogy ez csak má-
sokkal történhet meg, a mi okos és jól nevelt 
gyerekünket nem érheti el. Figyeljünk és vi-
gyázzunk a gyerekeinkre!
 A drogfogyasztás oka elsősorban az erős 
csoportnyomás következménye, másodsor-

ban a pszichés problémák elől való mene-
külés lehetősége. A szülők ilyen esetekben 
általában megijednek, hárítanak, ami nagy-
ban gátolja a probléma megoldását. 
 Ha úgy gondolják, hogy gyermekük eset-
leg kábítószert használ, tanácsot, segítséget 
a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat és Központ Maglódi Szakmai 
Egységétől kérhetnek. Cím: 2234 Maglód, Fő 
út 24. Telefonszám: 06-29/325-156. 
 A Szolgálat közösségi szenvedélybeteg- 
ellátást biztosít. 
 Kábítószerrel összefüggő problémák ese-
tén segítséget kérhetnek a T+T Humán Szol-
gáltató és Oktatási Központ munkatársaitól 

Lehet, hogy a mi gyerekünk  
is kábítószert használ?

is. Cím: 1174 Budapest, Baross utca 86. Tele-
fonszám: 06-1/256 2050. 
 A központ az „elterelés” módszerével se-
gít. Cél a motiváció kialakítása annak érdeké-
ben, hogy a drogfogyasztó fel tudjon hagyni 
a kábítószer használatával.

Pest Megyei Kormányhivatal, 
Vecsési Járási HIvatala

M onoron az állomás melletti gépkocsi-
par koló elzárása okozott kellemet-
len perceket az autóval érkező uta-

soknak. A probléma az volt, hogy a hivatalosan 
nem parkolóként jegyzett területet – csak az 
utasok szokása és a MÁV hallgatólagos bele-
egyezése tette azzá – a MÁV elzárta az autósok 
elől. Mondván, hogy a közelben levő vágány-
ra gurulhatnak az autók, ha a sofőrök gondat-
lanul hagyják ott a gépkocsijukat – például 
nem húzzák be a kéziféket. A problémát végül 
megoldották, látva a lakosság felháborodását, 
az önkormányzat is közbelépett. A MÁV vas-
úti talpfákból épített egy védősávot a parkoló 
autók és a vágány közé, megakadályozva ezzel, 
hogy egyetlen autó is a sínekre gurulhasson. 
 Az üllőieket inkább érintő első bonyodal-
mat okozó helyzet a helyi állomás illemhelyisé-
ge körül alakult ki. Novemberben történt, hogy 
az egyik internetes hírportálon megjelent egy 
írás, amely azt taglalta, hogy a hazai vasútállo-
mások jelentős részén kulturált WC-k helyett 
budik várják a szükség által az illemhelyre ve-
zérelt utasokat. A cikk íróját éppen az üllői ál-
lomás ihlette meg, mikor a mosdót kereste, de 
csak egy budit talált helyette. Riportjában jól 
körülírta, mi vár a hozzá hasonló cipőben járó 
utasokra: első ránézésre ugyan tiszta volt a 
budi, az ülőke alatt azonban tetemes mennyi-

ségű végtermék halmozódott fel, a jelek sze-
rint a tároló megérett a szippantásra. A cikkből 
az is kiderült, hogy a vasúttársaság nem köte-
les mindenhol biztosítani a mosdót, csak a ha-
táron átmenő vagy felárral igénybe vehető vo-
natok menetrend szerinti megállóhelyein kell 
gondoskodnia az alapvető szükségletek kielé-
gítésére szolgáló létesítményekről. Ebből kö-
vetkezik, hogy tulajdonképpen örülhet az ül-
lői lakos, hogy egyáltalán ürülhet az állomáson, 
ha már nagyon muszáj neki, és nem egy bokor-
ban kell engednie a természet hívó szavának. 
Bár ebben az esetben lehet, hogy a zöldövezet 
higiénikusabb helyszín lenne. 
 A másik eset talán ettől is jobban karistol-
ta a vonattal közlekedő üllőiek idegeit, annak 
a férfinak egészen biztosan, aki – a közössé-
gi oldalon közzétett bejegyzése szerint – egy 
órát várt a vonatra a szabad ég alatt mínusz 20 
fokban, mert az állomás váróterme zárva volt. 
Az eset beindította a virtuális térben összeve-
rődött közösséget, a hozzászólók nem kímél-
ték a MÁV-ot, az önkormányzatot és – megle-
petésre – a váróteremben büfét üzemeltető 
vállalkozót sem. A felháborodás jogos volt, hi-
szen a csontig hatoló hidegben alap lenne, 
hogy az állomás várójának ajtaja nyitva legyen 

az utasok előtt. Persze el lehet ütni azzal a dol-
got, hogy vegyen fel az az ember még egy pu-
lóvert, meg hogy régen bezzeg ettől durvább 
problémákat kellett leküzdeni. Csak éppen 
nem érdemes, hiszen 2017-ben, Európában ta-
lán nem olyan nagy kérés, hogy ne kelljen me-
revre fagyni a peronon egy olyan állomáson, 
ahol van váróterem. Hogy ne a pletykákra ha-
gyatkozzunk, megkérdeztük a MÁV Zrt. Kom-
munikációs Igazgatóságát, hogyan fordul-
hat elő, hogy Üllőn zárt váróteremmel találja 
szembe magát a vasúttársaság szolgáltatását 
igénybe vevő utas a leghidegebb hónapok-
ban? A következő választ kaptuk: 
 „A pályaudvarokon és állomásokon – így 
Üllőn is – a személyvonatok menetrendjéhez 
igazodik a várótermek nyitvatartása. Ez alap-
ján Üllő állomás esetében a várótermet folya-
matosan nyitva kell tartani. Hétvégén a váró-
termet egy külső vállalkozó zárta be, melyről a 
vasúttársaságot nem tájékoztatta. Amint tudo-
másunkra jutott, kinyittattuk és az észrevétel 
beérkezését követően pedig azonnal felhívtuk 
a figyelmét a váróterem bezárásának tilalmára, 
így azt ismét korlátozás nélkül vehetik igény-
be az utasok. Az üllői utazóközönség elnézését 
kérjük az átmeneti kényelmetlenségért.” 
 A probléma – tapasztalataink szerint – már 
régóta fennállt, a váróterem ajtaját korábban is 
sokszor zárva találtuk. Könnyen lehet, hogy ak-
kor is a külső vállalkozó érezte annyira magáé-
nak a helyiséget, hogy elzárta a jeggyel és bér-
lettel rendelkező utasok elől. Átfagyott üllői 
polgártársunk segélykiáltásának köszönhető-
en talán sikerült végleg rendezni ezt az ügyet. 
Ha még egy kulturált angol vécé is kerülne az 
állomásra kézmosóval, szappannal és kéztör-
lővel kiegészülve, majdnem úgy érezhetnénk: 
megérkeztünk Európába.   Varga Norbert

A vasútállomás patinás épülete. Talán 
elférne benne egy kulturált mosdó!
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Született 1863. október 15-én 
Szabadszálláson, meghalt 1947. 
szeptember 18-án Sopronban. 
Költő, műfordító, egyházi publi-
cista, a Bethánia Egylet alapítója. 

Vargha Gyuláné  
Szemerjai Szász Póla

Felsőházban várja a tavaszi rajtot az Üllői SE

S zász Póla (Polixéna) 1863. október 15-én, 
a szabadszállási paplakban látta meg a 
napvilágot, Szász Károly püspök és Bibó 

Antónia lányaként. A magyar református köz-
élet és vallásos irodalom egyik vezető egyé-
nisége. Szervezőnek, szerkesztőnek, vallásos 
költőnek, egyházi publicistának egyaránt ki-
váló volt. A Szász család életében jelentős 
nyomot hagyott az Arany család. A családfők 
nagyon jó viszonyt ápoltak. A barátságnak 
köszönhetően már elég korán megismerke-
dett Póla az irodalmi művekkel. Apját 1867-
ben Eötvös József kinevezte osztálytanácsos-
sá, ekkor az egész család felköltözött Pestre. 
 Első állandó lakásuk az Üllői út 11. sz. alatt 
volt, ahol Arany János lakott korábban. Pólát 
és nővérét, Ilonát először Bayer Karolina Úri 
(ma Petőfi S.) utcai intézetébe íratták be. Itt 
kezdtek el németül és franciául tanulni, Póla 
már három hónap múlva mindkét nyelven 
levelet írt szüleihez. Bayer Karolinánál Póla 
két, Ilona három osztályt végzett. 1869–1874 
között Szász Károly tanfelügyelő volt, sokat 
utazott, ezért ebben az időszakban a csa-
lád több időt töltött Halason. 1872-ben Pólát 
és Ilonát apjuk Szepesolasziba vitte „német-
szóra”, a Hradszky országgyűlési képviselő 
felesége által fenntartott leánynevelő inté-
zetbe, ahol két évig tanultak. Az iskolában 
Póla hamarosan első tanuló lett. Itt kezdték 
meg zongoratanulmányaikat is. Leány korá-
ban Budán a várban laktak. A nyári szünete-
ket rendszerint Halason töltötte. Vidéki tar-
tózkodásakor is hatalmas figyelmet fordított 

a vallási életre. A „hagyományosnak” mond-
ható helyi misékre is mindig ellátogattak, fő-
ként, ha Szilágyi Áron prédikált. Póla 1879-
ben ismerkedett meg Vargha Gyula költővel, 
a statisztikai hivatal fogalmazó gyakornoká-
val. 1881. október 15-én, Póla 18. születés-
napján, megtartották az eljegyzést, Vargha 
Gyula kivette leendő (kétszobás) lakásukat, a 
Vároldalban, az Albrecht út 8. sz. alatt. Eskü-
vőjük, néhány hónappal később, 1882. janu-
ár 16-án volt, Szász Károlyék lakásában. 
 Esküvőjüket Szász Domonkos kolozsvá-
ri református lelkész celebrálta. Első gyer-
mekük Ilona, 1883-ban született. 1884-ben 
világra jött első fiuk is, Gyula, aki azonban 
néhány napos korárban meghalt. Ez na-
gyon megviselte Vargha Gyulát, különösen 
azért búsult, mert attól félt, hogy nem lesz 
több fia. 1884-ben, amikor megválasztot-
ták Szász Károlyt püspöknek, a Szász család 
átköltözött a Kálvin térre, a hat szobás püs-
pöki lakásba. Póláék magukra maradtak Bu-
dán, egyre szűkebbé váló Albrecht utcai la-
kásukban. Csekély jövedelmüket továbbra 

is a Káváról küldött élelmiszerrel egészítet-
ték ki. Amikor 1886-ban megszületett har-
madik gyermekük Zoltán, átköltöztek az 
Országház utcába, egy háromszobás lakás-
ba, amelyhez már cselédszoba is tartozott, 
majd Erzsébet leányuk születése után, 1887-
ben ők is beköltöztek a Kálvin térre. Itt látta 
meg a napvilágot Tamás fiuk 1890-ben, ha-
todik gyermekük Gyula pedig 1895-ben Ká-
ván született. A nyarakat Póla a gyerekekkel 
Káván, illetve Halason töltötte. 1896-ban be-
lépett a Lorántffy Zsuzsánna Egyletbe, mely-
nek 1897 tavaszán alelnöke lett és ebben 7 
évig munkálkodott is. 1903 tavaszán töb-
bekkel együtt kilépett az egyletből, kikkel 
együtt megalapította a Bethánia Egyletet. 
1897-ben vettek birtokot Löbön, elsősorban 
azért, hogy a gyerekek nyári nyaraltatásának 
kérdését megoldják. Itt Vargha Gyula végre 
megvalósíthatta régi álmát, egy saját gazda-
ságot. Löbön gabonát, szőlőt termesztettek 
és volt egy tehenészetük is. Nyugdíjaztatása 
után, 1918 őszén, Vargha Gyula végleg leköl-
tözött Löbre, ahol a két számára kedves te-
vékenységgel tölthette utolsó éveit. Erre az 
időre már Póla is beleszokott a falusi életbe, 
amit eleinte nem szeretett. Öreg korukban 
idejük egy jó részét kitöltötte a gazdálkodás, 
és a nagyszámú unokahad (23 unokájuk szü-
letett). Emellett azonban mindketten aktív 
szellemi munkát végeztek, Póla az egyház-
ban, férje az irodalomban, a Kisfaludy Tár-
saságban és az Akadémián. Neveltetése, is-
koláztatása arra készítette fel, hogy művelt, 
társaságban ügyesen forgolódó, a háztar-
tásban jártas nőként megállja a helyét, jó fe-
leség és jó anya váljon belőle. Tehetsége és 
személyisége más szerepre is alkalmassá tet-
te volna, de világi pályán soha sem bonta-
kozhatott ki, férje pályája sem engedte vol-
na, illetve édesapja munkássága sem. 
 Szerencsére az egyházi életben megta-
lálta ennek lehetőségét. Előadásokat, Biblia- 
órákat tartott illetve folyóiratokat szerkesz-
tett. Férje halála után, 1930-ban vált meg a 
löbi birtoktól, és gyermekeinél élt. 1944 júni-
usában Ilona lányához költözött néhány hó-
napra a bombázások elől, de végül 1947-ig, 
haláláig maradt Sopronban. Családja szét-
szórva élt, híreket ritkán kaptak egymásról, 
Póla rengeteget imádkozott értük.

Az Üllői SE felnőtt csapata Sinkó Balázs 
és Lantos István vezetésével kiváló telje-
sítménnyel zárta az őszi labdarúgósze-
zont. Legutóbbi nyolc mérkőzéséből he-
tet megnyert a csapat, Simon Zsolt pedig 
21 góljával a góllövőlista első helyén zárta 
az őszt. Az Üllői SE labdarúgói 26 megszer-
zett pontjukkal a Pest megyei II. osztályú 
felnőttbaj nokság Keleti csoportjának hato-
dik helyén tanyáznak. A dobogótól kilenc 

pont választja el a gárdát. Ha sikerül átmen-
teni a tavaszi idényre az ősz végén mutatott 
formát, akár a feljutásért is versenyben le-
het a csapat. 
 Az egyesület utánpótlásgárdái is szép 
sikereket értek el az őszi idényben. Az U13-
as korosztály csapata a Bozsik-tornák ke-
retében diadalmaskodott a környékbeli 
egyesületek felett. Köszönet Kozma Nor-
bert edzőnek.

 Az újonnan alakult U14-es csapat szintén 
Kozma Norbert vezetésével, az előkelő har-
madik helyen várja a folytatást. 
 Az U19-es korosztály Sinkó Balázs irányí-
tásával bajnok aspiránsként, a második he-
lyen zárta az őszi szezont.
 A téli időszakban újraindult a megyei 
futsalbajnokság. Az Üllői SE Dienes András 
vezetésével készül a bajnoki cím megvé-
désére.
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December 2-án rendeztük meg a harmadik Ül-
lői Roma Kulturális Napot, amelyen Híres cigánya-
ink címmel fotókiállítást, Ki, mit tud?-vetélkedőt, 
kézműves foglalkozást és kiállítást, valamint folk-
lór cigányzenekoncertet és táncházat, roma di-
vatbemutatót és sikertörténeti előadást szer-
veztünk. A programon a Harmónia Zeneiskola 
koncertjét is meghallgathatták az érdeklődők. A 
gyerekek számára pedig Mikulás-ünnepséggel 
készültünk a Kiss Sándor Művelődési Házban.

Kulturális napot szerveztek 
az üllői romáknak

A sokszínű, változatos kul-
turális eseményen min-
den vendégünk talált az 

érdeklődési köréhez közel álló 
programot.  
 A kézműves foglalkozást és 
kiállítást az Üllői Mecénás Mű-
vészeti Klub és Makai Sanyi bácsi 
tartotta. Sanyi bácsi a kosár- és 
nádfonás mesterségét mutat-
ta be. Az országszerte méltán is-
mert és elismert Romano Glaszo 
együttes hangulatos koncertjén 
a folklór cigányzene énekkel és 
tánccal kiegészülve elevenedett 
meg a színpadon.
 Jól sikerült a harmadik alka-
lommal megrendezett Ki, mit, 
tud?-vetélkedő. A fellépő gye-
rekek nagyon ügyesek voltak, 
megmutatták tehetségüket, a 
zsűri értékelése alapján tárgyi 
ajándékokban és oklevélben ré-
szesültek.
 Az esti program fénypontja a 
Romani Design divatbemutatója 
volt. Varga Erika cigány divatter-
vező ruhakölteményei nagy si-
kert arattak. A közönség egyúttal 
az elismert művész sikertörténe-
tével is megismerkedhetett. 
 A Harmónia Zeneiskola taná-
rai és növendékei ismét eljöttek 
és bemutatkoztak a roma napon 
hangszeres zenei előadásukkal, 
melyben nagyon szép klasszikus 
és karácsonyi dalokat adtak elő.
 A közel 150 gyerek számára a 
Mikulás-ünnepség volt az pilla-
nat, melyet idén is nagyon vár-
tak. Verseket, mondókákat és da-
lokat énekeltek a Mikulásnak, aki 

csomaggal ajándékozta meg a 
gyerekeket.
 Köszönjük, hogy megtisztel-
te jelenlétével programjainkat 
Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter, Magyar Istvánné és Szend-
rei Elek önkormányzati képvise-
lő. Külön köszönjük a segítséget 
és a támogatást, amellyel hoz-
zájárultak a rendezvény meg-
valósulásához Üllő Város Önkor-
mányzatának, az Egészségügyi 
és Szociális Bizottságnak, a Kiss 
Sándor Művelődési Ház vezető-
inek, az üllői  Lolly cukorkagyár-
nak, és Tekes Fejes Józsefnek. 

Szomora Zsolt, Üllői Roma  
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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Egy éve működik a városban 
a baba-mama klub, mára iga-
zi közösséggé érett össze a csa-
ládi foglalkozások közönsége. 

Csodálatosan csengő  
hangok a templomban

Programok babáknak  
és mamáknak

„Fényességet küldeni az em-
beri szív mélyére, ez a zene hi-
vatása.” (Sipos Lajos) 

December 16-án a karácsony meghitt 
hangulatát egy lélekemelő adventi 
hangversennyel készítettük elő a Har-

mónia Zeneiskola tanárai, növendékei, va-
lamint az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la kórusainak közös műsorával a katolikus 
templomban. 
 Kezdetre Liszt: Pásztorok a bölcsőnél 
című műve csendült fel Hera Szilvia, Baráth 
Fanni, Barta Laura, Svanyova Letícia, Horváth 
Zsófia Anna (fuvola), Fiers Emese, Németh 
Gertrúd, Hörcsik Henrik (hegedű), Gyöngyössy- 
Szabó Viktor tanár úr (orgona) előadásában. 
 Ezt követően Ortutay Gizella tanárnő ked-
ves szavakkal, Simkó Dorina 4.z/b osztályos 
tanuló pedig egy kis karácsonyi verssel kö-
szöntötte a hallgatóságot.
 Dr. Barna Tibor, az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola igazgatója megosztotta velünk 
szívet melengető karácsonyi gondolatait. 

 Ezután Mozart: IV. Divertimentójának Al-
legretto tételét adták elő Takács Péter tanár 
úr és tanítványai: Kovács Domonkos, Berkovics 
Nándor klarinéton. A hangszeres muzsika be-
fejezéseként J. S. Bach g-moll szonátájának 
első tétele hangzott el Karmanóczki Attila fu-
vola- és Gyöngyössy-Szabó Viktor orgona elő-
adásában. 
 Hangversenyünk második részében kó-
rusaink ajkán csendültek fel szebbnél szebb 
karácsonyi dallamok. Elsőként az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola Kicsinyek kórusa ör-
vendeztette meg a vendégeinket karácsonyi 
művekkel. Vezényelt Némethné Fetter Judit, 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola énekta-
nára. Őket követte a Harmónia Kórus, mely-
ben együtt énekelt tanár és diák, Hofbauer-
Mezei Márta vezetésével. Az 5.z osztály 
egyházi és világi énekekkel mutatkozott 
be.  A Harmónia Tanári Kamarakórus Vival-
di: Gloria – Domine Fili Unigenite művét éne-
kelte.  A búcsúzó zenei nyolcadik osztályo-
sok kamarakórusa a népszerű O, holy night 
cimű angol karácsonyi dalt adta elő. 
 A felső tagozatos Bodzavirág kórus két al-
kalommal szerepelt (6., 7., 8. osztály és a tel-

jes kórus) előadásukban egyházi és könnyű 
zenei énekekkel varázsolták szebbé az ünne-
pet. Vezényelt: Dudinszky Gézáné. 
 Pintér Zseraldin 7.z osztályos tanuló Ady 
Endre: Karácsony című versét csodálatosan 
tolmácsolta a jelenlévők felé.
 A kórusokat hangszeren kísérte: Godó 
Jávorszky Marianna, Hasulyó Beáta és Plutzer 
Gábor (zongora),  Lassánné Balogh Andrea és 
Kákonyi Borbála (hegedű), Hajba Eszter (gitár), 
Kiss Sándor (ütő).  
 Hofbauer-Mezei Márta a Harmónia Zeneis-
kola igazgatója karácsonyváró mondatai hal-
latán mindenki szívébe békesség költözött. 
 Adventi hangversenyünk befejezéseként 
az összkar a Karácsonyi álom című dalt éne-
kelte hangszeres kísérettel. Vezényelt: Né-
methné Fetter Judit. Ritka élményt nyújtott a 
jelenlévők számára, amikor 160 gyermek cso-
dálatosan csengő hangja töltötte be a temp-
lomot. Iskoláink gyermekei ennél szebb aján-
dékot nem adhattak volna a jelenlévőknek. 
 Köszönetünket fejezzük ki minden kollé-
gának a hangverseny lebonyolításában nyúj-
tott segítségéért! 

Némethné Fetter Judit - Dudinszky Gézáné
 

Tavaly februárban született az ötletet, 
hogy legyen Üllőn ismét egy baba-ma-
ma klub. „Üllői babás-mamás progra-

mok” néven létrejött egy Facebook-csoport, 
pár hétre rá pedig el is kezdődtek a találko-
zások az üllői önkormányzat illetve az Üllői 
Kulturális Központ támogatásával a városhá-
zán.  Szerveződött a 0-3 éves korosztálynak 
szóló Ringató-foglalkozás, amelyet Czapári 
Zsuzsanna nagy szeretettel és odaadással 
vezet. A Ringatók után pedig maradnak az 
anyukák és a kicsik egy kis közös játékra, be-
szélgetésre. Több alkalommal volt kézműves 
foglakozás, fotózás, vásár. Rendszeresen lá-

togatnak el szakemberek is az anyukákhoz, 
a szoptatási tanácsadótól, a gyógytorná-
szon át, jogásztól a hordozási tanácsadásig. 
A Rossmann Magyarország két alkalommal 
gazdag ajándékcsomaggal lepte meg a tár-
saságot. 
 Természetesen a Mikulás is bekopogott, 
hogy az Auchann Magyarország Kft. jóvol-
tából, minden baba kaphasson csomagot. 
Karácsonykor csodás ünnepséggel zárult az 

év. A családi Ringatón 50 család vett részt és 
énekelt együtt, az asztalt megpakolták az 
édesanyák finomságokkal. Ajándékot ezút-
tal a babák adtak. Egy fenyőfára – köszönet 
érte a Pesti úti Kanyar Zöldségesnek – min-
den baba akasztott egy otthonról hozott, sa-
ját készítésű díszt, az anyukák pedig egy kis 
csomagot tettek a fa alá, mert tudták, hogy 
mindezt egy sokgyermekes család kapja a 
klubtól karácsony alkalmával. 
 A klub hivatalosan nem alakult meg, to-
vábbra is magánemberek önszerveződése 
és önkéntes munkája, ami 2017-ben is várja 
a kismamákat. Akár a Ringató-foglalkozás-
ra, akár az utána lévő ingyenes klubba. Az 
Üllői babás-mamás programok Facebook-
csoport pedig nem csak a saját programja-
it hirdeti, hanem összegyűjti a környék gyer-
mekprogramjait és hasznos információit is a 
helyi kismamáknak. Aki teheti, csatlakozzon. 
 Ringató szerdánként 10 órától a városhá-
za dísztermében, családonként 800 forint fi-
zetendő.
 Klub szerdánként 10 óra 30-tól a városhá-
za dísztermében. A belépés ingyenes. 

Szervezők



Ajánló14 Üllői

Üllői értékek a kultu-
rális központban 

Wass Albert  
műveit olvassák fel

Szeretettel várjuk Önt január 20-án, 
pénteken, 17 óra 30-kor kezdődő ün-
nepi rendezvényünkre, a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából, a Kiss Sándor 
Művelődési Házba.
 Az est vendége a Zenés Nyári Esték-
ről jól ismert Dobos László, aki Babits 
Mihály megzenésített verseit adja elő. 
Ünnepi beszédet mond: Magyar Ist-
vánné, az OKSIB elnöke.

Kultúra napja

Tisztelettel köszönjük mindenkinek, 
akik Madaras Sándort 86. évében utolsó 
útjára elkísérték és virágokkal méltóan 
megemlékeztek róla. Mélységes köszönet 
az Alpha-Vik 95 Kft. dolgozóinak, Gá-
bornak és Tündének, Gothér Zsuzsan-
na búcsúztatónak halottunk emberi mél-
tóságára tekintettel mindenre kiterjedő 
lelkiismeretes munkájukért.

Madaras és Róza 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

A következő Szépirodalmi Ünnep a Kár-
pát-hazában Wass Albert és más írók, köl-
tők 25 órás felolvasásával 2017. február 
17-én, pénteken este 18.00-kor kezdődik. 
Ezzel egy időben Erdélyben és Kárpátalján 
este 19.00, New Yorkban és Miamiban déli 
12.00, Los Angelesben reggel 09.00 van.
 Az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesü-
let a Kőbányai Élő Közösséggel közösen 
idén is csatlakozik a felolvasáshoz. Hely-
szín: Turul ház, Üllő, Dóra Sándor körút 1.

Zentai István, Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület

Ezzel címmel nyílik kiállítás február 17-én, 16 
órakor az Üllői Kulturális Központban. A kiál-
lítást megnyitja: Virág Andrea aljegyző, az Ül-
lői Települési Értéktár Bizottság tagja. 
 Közreműködnek: a Vargha Gyula szava-
lóverseny résztvevői és a Kenderkócok nép-
tánccsoport. 
 A kiállítás az Üllői Települési Értéktár Bi-
zottság és az Üllői Kulturális Központ közös 
szervezésében valósul meg. 
 Helyszín: Üllői Kulturális Központ 
Üllő, Templom tér 3. Telefon: 06-29/320-
011/128, e-mail: ukk@ullo.hu
 A kiállítás megtekinthető: 2017. március 6-ig.

Gerinctorna minden korosztálynak hétfőn 
és szerdán 18 és 19 órakor, kedden és csü-
törtökön 9 órakor. Gerinccel kapcsolatos és 
egyéb mozgásszervi betegségek megelőzé-
se, a létező problémák tüneteinek enyhítése; 
orvosi javaslat nélkül is. Vezeti: dr. Ablonczyné 
Kelemen Erika.

Hatha jóga foglalkozás keddenként, 18 óra-
kor. Vezeti: Olasz Szilvia jógaoktató.

Ringató – zenei nevelés a legkisebbeknek 
is (félévestől 3 éves korig) szerdánként 10 
órától. A foglalkozás vezetője: Czapári Zsu-
zsanna. ÜKK

Csoportfoglalkozások 
 az ÜKK-ban

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fillé-
rekért. Vásárlásával ön a Baptista Szeretetszol-
gálat segítségével rászoruló családokat támo-
gat. Várjuk önt január 26-án, 8-13 óra között, a 
Kiss Sándor Művelődési Házba (Gyömrői út 24.).

Ez az a vásár, amit 
már várnak!

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

Üllő város képviselő-testületének 
döntése alapján a polgármesteri hiva-
tal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tarta-
nak a városházán (2225. Üllő, Temp-
lom tér 3.) a lakosság részére. 
  Dr. Szikora Gábor tanácsadása 14 
órától 16 óráig január 23-án és február 
20-án.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása 9 
órától 11 óráig tart február 6-án.
 A tanácsadást előzetes telefonos 
bejelentkezés után vehetik igénybe. 
Dr. Szikora Gábor telefonszáma: 06-
30/456-0889. Dr. Szkalka Tamás tele-
fonszáma: 06-20/555-6513.

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás 



Programok 15Üllői

Növendékhangverseny 1.
Január 19. 17 óra
Fellépnek a Harmónia Zeneis-
kola gitár-, zongora- és hegedű- 
tanszakos növendékei.
Üllői Kulturális Központ

Magyar kultúra napja
Január 20. 17 óra 30.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Pilisszentlászlói töviskereszt
Január 20. 19 óra
Vári István előadása.
Turul-ház

Városi kulturális programok

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

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Lemostuk az árakat!

Az akció  
2017.  

január 17-től 
február 11-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Szuper mop
Mikroszálas 

pótfej

390  Ft/db

Hirdetés

Növendékhangverseny 2.
Január 23. 17 óra
Fellépnek a Harmónia Zeneiskola 
hegedű-, furulya-, fuvola-, ütő-, 
trombita- és zongoratanszakos 
növendékei.
Üllői Kulturális Központ

Növendékhangverseny 3.
Január 24. 17 óra
Fellépnek a Harmónia  
Zeneiskola klarinét-, furulya-,  
gitár- és zongoratanszakos  
növendékei.
Üllői Kulturális Központ

Irodalmi teázó
Január 31. 10 óra 30
Vezeti: Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Farsang
Február 3. 14 óra 30.
Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola felső tagozatos farsangja.
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Retro bál
Február 4. 19 óra
Jótékonysági rendezvény az Ár-
pád Fejdelem Általános Iskola 
javára a szülői munkaközösség 
szervezésében.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Diadélután
Február 7. 16 óra 30
Diavetítés kicsiknek  
és nagyoknak
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Farsang
Február 10. 13 óra 30
Az Árpád Fejedelem  
Általános Iskola alsó tagozatos  
(3-4. osztályosok) farsangja.
Árpád Fejedelem Általános Iskola

Iparosbál
Február 11. 19 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Farsang
Február 17. 13 óra 30
Az Árpád Fejedelem  
Általános Iskola alsó tagozatos 
(1-2. osztályosok) farsangja.
Árpád Fejedelem  
Általános Iskola

Üllői értékek
Február 17. 16 óra
Kiállítás az Üllői Értéktár  
Bizottság szervezésében.
Üllői Kulturális Központ

Wass Albert 25 órás  
felolvasónap
Február 17. 18 óra
Turul ház

Üllői Sportegyesület  
bálja
Február 18. 19 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház
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Akció!
Január 18-tól 31-ig

vagy a készlet  
erejéig.

Üllő, Gyöngyvirág tér 835/2.

159
Ft

399
Ft 99

Ft

379
Ft 559

Ft

799
Ft

Mustár  
70 g,  

Univer

Nescafé  
3in1  

Classic, 
10x17,5 g

Szentkirályi 
ásványvíz, 

1,5 l,  
szénsavas/

szénsav-
mentes

Happy  
day  

üdítőital,  
1 l, több íz

Ooops!  
EÜ-papír,  
8 tekercs,  

3 réteg

Biopon 
mosópor, 
takarékos, 

1,4 kg

Két műszakos munkarendben, 8 órás üllői munkavégzéssel. 
Munkába járás céges buszokkal lehetséges.

(Albertirsa, Pilis, Monorierdő, Monor, Péteri, Gyömrő, Üllő, Dánszentmiklós, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad)

Szeretettel meghívjuk a ROSSMANN állásbörzére, 
2017. február 10-én 9 órától 15 óráig 

az üllői Polgármesteri Hivatalba (2225 Üllő, Templom tér 3.), 
hogy pontosabb képet kapjon a jelenleg elérhető munkakörökről és lehetőségünk 

legyen személyesen is megismerkedni. Kérjük, önéletrajzát hozza magával. 
Pozitív döntés esetén a munkakezdés február hónapban is lehetséges.

Akik lemaradnak a fenti lehetőségről, a munkakör megjelölésével jelentkezhetnek  
a karrier@rossmann.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal.

Jelenleg az alábbi pozíciókba keresünk kollégákat:

komissiózó 
(áru-összekészítő)

▸ bolti megrendelések összeállítása
▸ kiszállítási oldallal való együttműködés
▸ feltöltések és áttárolások végrehajtása
▸ készletellenőrzés

magasemelésű 
targoncavezető

▸ áru-összeállítók munkájának támogatása
▸ beérkezett áruk betárolása
▸ szavatossági idő nyomon követése
▸ anyagmozgatási feladatok
▸ leltározás

December 13-án ismét ellep-
ték a városi sportcsarnokot a bo-
szorkányok. Az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola szülői munkakö-
zössége megrendezte az iskolás 
gyermekeknek a Boszorkány-ku-
pa sportversenyét. Az idei évben 

Boszorkány-kupa

27 csapat jelentkezett a verseny-
re. Egy csapatban versenyzett 8 
alsó illetve 8 felső tagozatos diák. 
A verseny sok izgalmat, nevetést 
fergeteges hangulatot biztosí-
tott mind a 450 sportoló gyer-
meknek, mind nézőnek és szur-

Hirdetés

kolónak egyaránt. A 
jutalom sem maradt 
el. Minden osztály 
magáénak tudhatott 
egy boszikupát és 
egy csomag nassolni 
való finomságot. Va-
lamint az elért helye-
zéshez megfelelő-
en minden gyermek 
egy bosziéremmel 
térhetett haza! A 
csodás boszicsapat-
zászlók első három 

helyezettjét is jutalmaztuk egy-
egy kupával és egy nagy cso-
mag cukorkával.
 Nagyon hálásak vagyunk a 
sok segítségért amit kaptunk! Kö-
szönet Dienes Andrásnak, a sport-
csarnokért és a sok segítségért! 

Gara Györgynek a kupák feliratá-
ért, a Csipet Land Kft.-nek a 450 
csomag ropiért, a Lolly Kft.-nek 
és az szülői munkaközösségnek, 
hogy jutott minden kisdiáknak 
egy kis nyalóka a pocakjába. Kö-
szönet a két főboszinak, Fagyas 
Lilla alsó, Csetneki Klára felső ta-
gozatos tanárnőnek a segítsé-
gért, Simon Gyula tanár úrnak a 
boszifoci mérkőzés levezetésé-
ért, s minden pedagógusnak, aki 
felkészítette a sportolókat, továb-
bá természetesen minden bo-
szorkánynak, segítőnek akik te-
relgették, irányították a diákokat. 
Remélem és bízom benne, hogy 
ilyen összefogással további sike-
res élménydús rendezvényeket 
fogunk tudni biztosítani az iskola 
aprajának-nagyjának! 

Tóthné Kostyalik Tímea, Árpád Fejedelem 
Általános Iskola, szmk elnöke

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: 2017. január 25-én   9.00-17.00

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 11  000 Ft-tól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

G

Csomagolókat,
gépkezelőket keresünk

3 műszakos 
munkarendbe a Prologis 

ipari parkba, valamint

raktárosokat
2 műszakos munkarendbe 

Alsónémedibe és Üllőre

Ingyenes céges busszal a bejárás 
Üllőről, Monorról megoldott.

Felvételi interjú 2017. január 26. 
csütörtök, 13.00 óra, Üllő, 

Közösségi Ház, Gyömrői u. 24. 

Érdeklődni: 06 70 342 1653



Két műszakos munkarendben, 8 órás üllői munkavégzéssel. 
Munkába járás céges buszokkal lehetséges.

(Albertirsa, Pilis, Monorierdő, Monor, Péteri, Gyömrő, Üllő, Dánszentmiklós, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad)

Szeretettel meghívjuk a ROSSMANN állásbörzére, 
2017. február 10-én 9 órától 15 óráig 

az üllői Polgármesteri Hivatalba (2225 Üllő, Templom tér 3.), 
hogy pontosabb képet kapjon a jelenleg elérhető munkakörökről és lehetőségünk 

legyen személyesen is megismerkedni. Kérjük, önéletrajzát hozza magával. 
Pozitív döntés esetén a munkakezdés február hónapban is lehetséges.

Akik lemaradnak a fenti lehetőségről, a munkakör megjelölésével jelentkezhetnek  
a karrier@rossmann.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal.

Jelenleg az alábbi pozíciókba keresünk kollégákat:

komissiózó 
(áru-összekészítő)

▸ bolti megrendelések összeállítása
▸ kiszállítási oldallal való együttműködés
▸ feltöltések és áttárolások végrehajtása
▸ készletellenőrzés

magasemelésű 
targoncavezető

▸ áru-összeállítók munkájának támogatása
▸ beérkezett áruk betárolása
▸ szavatossági idő nyomon követése
▸ anyagmozgatási feladatok
▸ leltározás
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