
Ünnepi 
programok

Advent  
1. vAsárnAp

December 3.  16 óra
ADventi koszorú  

1. gyertyAgyújtás, 
 közreműködik  

a Mecénás Művészeti klub.
Városközpont

December 3. 16 órától
kArácsonyfák ovis Díszben

karácsonyfa-kiállítás.
Helytörténeti Gyűjtemény

December 6.  16:00
jön A Mikulás!

Városközpont  
és Üllői Kulturális Központ

Advent  
2. vAsárnAp

December 10.  16 óra
ADventi koszorú  

2. gyertyAgyújtás, 
közreműködik a kenderes 
Hagyományőrző egyesület

Városközpont

Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2017. november • XXVI. évfolyam 10. számA tartalomból:

Üllői
Támogatás

Októberben fontos döntéseket 
hozott meg az önkormány-

zat: az üllői városvezetés ez-
után saját forrásból támogatja 
a házasságkötést, a gyermek-
vállalást, a gyermekétkezte-

tést és az idősek karácsonyát, 
emellett a rászorulók fűtési 

támogatása is változott a tá-
mogatottak előnyére. 

Részletek a 3. oldalon

Ülésteremből  
jelentjük

Elindult  
az e-recept

A Bolyky-féle 
malom

Békiné Gulyás 
Gizella 40 éve

Városi  
könyvtár hírei

Gyáli  
erőfutás
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2 ÜllőiAjánló

Szeretettel hívjuk 
Üllő lakosságát 

Várhalminé 
Czinke Mária 
festőművész 
kiállítására, 

melyet 
megtekinthetnek 

a városháza 
épületében 

Templom tér 3.

november 10.  
és december 1. 

között.

Festőművész kiállítása

Hagyományainkat megőrizve  
ünnepélyes keretek között  

szeretnénk emlékezetessé tenni  
a 25, 50 vagy 60 évvel ezelőtt  

köttetett házasságokat. 

„Az ünnep a szív  
         legfőbb gazdagsága”

Helyszín:  
Üllői Római Katolikus Templom

Szeretettel hívunk és 
várunk minden érdeklődőt 

november 24-én, az üllői 
jubiláló házaspárok  
17 órakor kezdődő 

ünnepségére!
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Fontos döntéseket hozott meg az önkormányzat: a városve-
zetés támogatja a házasságkötést, a gyermekvállalást, a gyer-
mekétkeztetést és az idősek karácsonyát, emellett a rászoru-
lók fűtési támogatása is változott a támogatottak előnyére. 

Bővül az  
önkormányzati  
támogatások köre

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Pest 
Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási 
Hivatalának Üllői Kirendeltsége (Temp-
lom tér 3.) ügyfélfogadási rendje meg-
változott. A kirendeltség hétfőnként 13 
órától 17 óra 30-ig, szerdánként 8 órától 
15 óra 30-ig várja kedves ügyfeleit.  nfo

Változott az ügyfél- 
fogadás rendje

Üllő Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete október 26-án tartotta so-
ron következő rendes ülését. 

 Fontosnak tartom tájékoztatni a lakossá-
got az önkormányzat szociális rendeletének 
módosításáról, melyet egyhangúlag, minden 
képviselőtársam támogatott.  Gondos előké-
szítő munka előzte meg a rendelettervezet 
elkészítését és őszintén remélem, hogy sike-
rült a város minden lakosa részére kedvező 
döntést hoznunk. 
 Az önkormányzat költségvetési helyzete 
lehetővé teszi és minden gyermeket nevelő 
család számára komoly segítség, hogy vala-
mennyi közétkeztetésben részesülő gyermek 
részére 2018. január 1-jétől 50 százalékos ön-
kormányzati díjátvállalást biztosítunk. 
 Itt kell megemlítenem azt a határoza-
tot, mellyel a képviselő-testület egyhangú-
lag hozzájárult a 2013. december 31-ig kelet-
kezett valamennyi, továbbá  a 2014–2016-ig 
keletkezett kis összegű (100 ezer forint alatti) 
étkezési térítési díjhátralékok, valamint az efö-
lötti hátralékok 50 százalékának törléséhez. 

 Az Üllőn házasságot kötött párok támoga-
tására, akik közül legalább az egyik házastárs 
üllői lakcímmel rendelkezik és életvitelszerű-
en itt élnek vagy okirattal igazolják az Üllőn 

való letelepedés szándékát 40 ezer forint há-
zasságkötési támogatást biztosít az önkor-
mányzat.

 Az üllői lakcímmel rendelkező és életvitel-
szerűen Üllőn élő 80 év feletti személyek ré-
szére évente egy alkalommal, karácsonykor 
20 ezer forint ünnepi támogatást biztosít.  

 Az üllői lakcímmel rendelkező és életvitel-
szerűen Üllőn élő újszülöttek részére 40 ezer 
forint életkezdési támogatást biztosít a gyer-
mek gondozásának költségeihez való hozzá-
járulásként.
 A szociálisan rászorult személyek fűtési tá-
mogatására évente két alkalommal a fűtési 
költségekre tekintettel, valamint az egyedül-
állókét, ha a jogszabályi feltételek fennállnak 
évente négy alkalommal, ha rendelkezésre áll 
tüzifát, amennyiben nem áll rendelkezésére 
az önkormányzatnak, akkor pénzbeli támo-
gatást biztosít 20 ezer és 50 ezer forint közöt-
ti összegben. Kissné Szabó Katalin, polgármester

Több változási is történt az Üllő Polgárőr és 
Bűnmegelőzési Egyesület háza táján – derült 
ki egy a szerkesztőségünkbe eljuttatott le-
vélből. A legfontosabb változások az egyesü-
let vezetőségével kapcsolatosak: Tóth András 
személyében új elnöke lett az üllői polgár-
őröknek. A Veres Csabát váltó Tóth András 
munkáját a jövőben két alelnök, Buzás Gábor 
és Németh Gábor segíti, a gazdasági vezető 
Tóth Miklós lett. 
 Az egyesület elérhetőségeit érintő válto-
zásról is beszámolt Tóth András: immár elekt-
ronikus úton is tehetnek bejelentést, feltehe-
tik kérdéseiket és közölhetik észrevételeiket 
a polgárőrökkel, az info@polgarorseg.ullo.
hu e-mail címen. Az egyesület 24 órás ügye-
leti telefonszáma nem változott, továbbra is 
a 06-20/223-7181 telefonszámon hívhatják 
az üllői polgárőröket.  V.

Új elnök  
vezeti a 
polgárőrséget

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítésmen-
tes jogi tanácsadást tartanak a városhá-
zán (Templom tér 3.) a lakosság részére. 
 Dr. Szkalka Tamás ügyvéd úr tanács-
adása 9 órától 11 óráig tart december 
4-én. 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 14 
órától 16 óráig tart november 20-án és 
december 11-én. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadására a 
06-20/555-6513 telefonszámon jelentkez-
hetnek, dr. Szikora Gábor jogi tanács-
adására pedig a 06-30/456-0889 kérhet-
nek időpontot.

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi  
tanácsadás 
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Egyre szélesebb körben terjed az a gyakorlat, 
hogy az önkormányzatok, ha gazdálkodásuk, 
anyagi erőforrásaik módot nyújtanak erre, bi-
zonyos élethelyzetekben – amelyek közismer-
ten jelentős anyagi áldozatokkal járnak – pénz-
beli segítséget nyújtanak településük lakóinak.

Jól jön egy  
kis segítség?

Hirdetés

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

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

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

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

kategóriákban
Tanfolyam indul: 2017. november 8-án  9.00–17.00 06-20/559/1550

manikür, műköröm
06-20/335-1266

Üllő, Pesti út 126.
facebook:

Beauty Angels Kozmetika

Beauty AngelsÉpületek
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

Földvárszki László és kislánya

Nagy Józsefné

Torma Szilvia

Lakatos Gyula

Farkas Dezső

A házasságkötés sem fil-
léres tétel, még ha nem 
tervezik is túl pompáza-

tosra, komoly kiadással járhat, 
hiszen a maga módján minden-
ki szeretné emlékezetessé tenni.
 Ki ne tudná, hogyha meg-
születik egy baba, az egyébként 
örömteli eseményt mennyi szá-
molgatás, szorzás-osztás, olykor 
a családi költségvetés teljes új-
ratervezése előzi meg.
 Emellett pedig számtalan 
olyan élethelyzettel találhatjuk 
szembe magunkat, amelyek kí-
méletlenül térdre kényszeríte-
nek. Ezekben és az ezekhez ha-
sonló helyzetekben minden 
segítség jól tud jönni, bárhon-
nan érkezzék is. Tudva ezt, már 
több önkormányzat segíti pol-
gárait. Hozzájuk csatlakozik 
most Üllő is – erről lapunk más 
helyén olvashatnak részlete-
sebben. Mi most az iránt érdek-
lődünk, vajon mint gondolnak 
erről a helyiek. Jó kezdeménye-
zésnek tartják, netán úgy gon-
dolják, hogy csepp a tengerben, 
de nem komoly segítség, eset-

leg még bővítenének is a támo-
gatásban részesülők körén.
 Földvárszki László a kislá-
nyával, az öt és fél éves Lucával 
sétált éppen, amikor megállítot-
tuk. Meghallván, miről érdeklő-
dünk, azonnal azt felelte, hogy 
nagyon örül a kezdeményezés-
nek. Amikor ugyanis Luca meg-
született, ő be is ment a hivatal-
ba megérdeklődni, létezik-e a 
városban ez a támogatás, lévén, 
hogy a felesége korábbi lakóhe-
lyén, egy budapesti kerületben  
már javában gyakorolták ezt a 
gesztust. Súlyos betegségnél, 
halálesetnél ugyancsak nagyon 
jól jöhet az önkormányzat segít-
sége – vélekedett Földvárszki 
László, eltűnődve azon is, hogy 
hova tűnt a nem is olyan régen 
még létező használtruha-gyűj-
tőpont? Úgy látja, bezárták a he-
lyiséget, ahová pedig ők maguk 
is rendszeresen vittek be kinőtt 
gyerekruhákat.
 Nagyszerű ötlet – felelte kér-
désünkre Nagy Józsefné – de 
csak akkor, ha a segítség va-
lóban azokhoz jut el, akiknek 

anyagi helyzetüknél fogva jól 
jön ez a pénz. Mert, ha a min-
denkori tűzhöz közel állók oszt-
ják el egymást közt, elveszíti 
minden értelmét.
 Hasonlóképpen vélekedett 
Torma Szilvia is, aki ugyan a 
közvetlen környezetében nem 
ismer támogatásra szorulókat, 
de tudja, Üllőn bizony nagyon 
sokan vannak, akiknek rendkí-
vüli segítséget jelent akár tíz-
ezer forint is. Még többen pe-
dig azok, akik ugyan készülnek a 
rendkívüli élethelyzetekkel járó 
kiadásra, de ők is mindjárt köny-
nyebben vesznek lélegzetet, ha 
tudják, hogy kívülről is kapnak 
ehhez némi segítséget.
 Lakatos Gyula szintén úgy 
gondolja, hogy jó dolog ez, 
élni kell vele, ha van rá mód. Ő 
ugyan pillanatnyilag nem érin-
tett, s az ismerősei közt sincs 
senki, akinek ez éppen jól jön, 
de bárki, bármikor kerülhet 
olyan helyzetbe, hogy szívesen 
fogad némi segítséget, legyen 
az öröm, vagy bánat.
 Egyedül Farkas Dezső fe-
lelte önérzetesen, hogy ő még 
soha nem tartott igényt semmi-
lyen támogatásra, és nem gon-
dolja, hogy bármely élethelyzet-
ben szüksége lenne erre.
 Miért – firtattuk – megalázó-
nak érzi?
 Nem, dehogyis – felelte –, 
csak éppen ahhoz van szokva, 
hogy ő  maga megoldja a gond-
jait.
 Nem mondhattuk, hogy sze-
rencsés ember, lévén hogy már 
tudjuk: van az a helyzet – olykor 
egyenesen a semmiből támad – 
amikor éppen ennek az ellenke-
zője derül ki.

Molnár Anna
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Hirdetés

Ülésteremből jelentjük

Idén is vár 
a JégkristályÜllő önkormányzatának képviselő-testülete 

október 16-án rendkívüli, okóber 26-án pe-
dig rendes testületi ülést tartott.  Írásunkban 
a legfontosabb döntéseket ismertetjük. A ha-
tározatok hátterét, testületi és bizottsági ülé-
sek jegyzőkönyveit Üllő város honlapjáról 
(www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.
 A képviselő-testület a rendkívüli ülésén 
döntött arról, hogy megbízza a Williams Te-
levíziót a képviselő-testületi ülések hang- és 
képanyagának rögzítésével és internetre 
való feltöltésével. Elhatározta továbbá, hogy 
indulni kíván az Önkormányzati tulajdonú 
óvodai ellátást nyújtó intézmények fejleszté-
sének támogatása Pest megyében című pá-
lyázaton egy új 4 csoportos óvoda építése ér-
dekében. 

 Az október 26-án megtartott rendes 
ülésen a képviselők elfogadták az óvodák 
2017/2018. nevelési évre vonatkozó munka-
tervét, továbbá a képviselőtestület – Kiss Tibor 
lemondására tekintettel – a városfejlesztési 
és környezetvédelmi bizottság új elnökének 
megválasztotta Kerezsi Sándor képviselőt. 
 A testületi ülésen döntés született a Vasadi 
utca építéséhez készülő terv műszaki tartal-
mának meghatározásáról, különös tekintet-
tel a parkolók kialakítására, valamint az egy-
irányú forgalmi rend további fenntartására, 
illetve az egész várost érintő közlekedési kon-
cepcióterv elkészítésére, melynek költsége 
betervezésre kerül a 2018. évi költségvetésbe.
 Módosították Üllő Város Önkor mányzat 
képviselő -tes tületének tele pülési szilárd és fo-
lyékony hulladékkal összefüggő tevékenység-
ről, a szervezet köztisztasági közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló önkormány-
zati rendeletét, tekintettel arra, hogy a felada-
tot az önkormányzat a továbbiakban társulás 
útján látja el.
 Döntés született továbbá a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-
ről, melyről újságunk 3. oldalán részletesen 
olvashatnak.  Petz Nándorné, ügyintéző

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön,  
most akár évi9,99%-os fix hitelkamattal*

Akciós THM: 11,38%

www.akcio.patriatakarek.hu/szemelyikolcson

Szabad felhasználásra, egyszerűen

Az ilyen tervek miatt van nálunk személyi kölcsön

* Az akció 2017. október 1. és december 31. között befogadott, minimum 1 millió Ft és maximum 5 millió Ft összegű, legalább 36, legfeljebb 84 hónapos futamidejű Akciós Fix 
Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes. Az akciós kamatkedvezmény feltétele, hogy az Adós vagy az Adóstárs munkáltatójától/nyugdíjfolyósítótól a minimum 150 000 
Ft összegű, vagy az Adós, vagy az Adóstárs maximum két különböző jogcímen érkező jövedelméből származó jóváírás a hitel teljes futamideje alatt teljesül. Nem akciós THM: 15,98-
17,14%. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató 
értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját 
a www.szemelyikolcson.takarek.hu weboldalon találja. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. 
Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltételekben, 
illetve a Hirdetményében, melyeket a Szövetkezeti Hitelintézet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a Szövetkezeti Hitelintézet honlapján érhet el. Reprezentatív példa: 
hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, futamideje: 60 hónap, törlesztőrészletek száma: 60 db, a hitelkamat mértéke évi 9,99 %, típusa fix. A THM 11,38 %, a törlesztőrészlet összege:   
64 016 Ft/hó. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 894 480 Ft. A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 894 480 Ft.

VALÓDI MEGOLDÁS,
VALÓDI IGÉNYEKRE

Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő 
irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Immár negyedik éve nyitja meg kapuit a Jég-
kristály Városi Jégpálya, amely várhatóan 
idén is rengeteg embert mozgat meg Üllőn. 
 Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkor-
mányzat támogatásának köszönhetően idén 
is térítésmentesen vehetik igénybe a pálya 
szolgáltatásait az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola diákjai. A tanulók a testnevelésórák ke-
retében hétköznapokon reggel 8 órától 14 
óráig látogathatják majd a jeget, természete-
sen tanári felügyelettel. 
 A belépőjegyek ára nem változott, idén is 
a tavalyi árakon használhatják a vendégek a 
Jégpályát, hétköznapokon 16 órától, hétvé-
géken délelőtt 10 órától.
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Mint az köztudomású az óvoda tűz-
kárt szenvedett 2017. januárjában. 
Az év folyamán sokan érdeklődtek, 

hogy gyermekeik mikor kerülhetnek vissza 
óvodájukba, s egyáltalán, a lakosok nem ér-
tették, hogy mi tart ilyen sokáig – majd 9 hó-
napig – amíg az építési munkálatok elkez-
dődhetnek?

Tisztelt lakosság!
Az alábbiakban rövid tájékoztatást adok az 
eddigi történésekről és az óvoda beruházá-
si költségeiről.
 A tűzkárt követően azonnal felvettük a kap-
csolatot a Generál biztosítóval, aki soron kívül 
elvégezte a teljes körű kárfelmérést és rövid 
határidővel átutalt önkormányzatunknak 45 
millió Ft-ot kárigényünk kielégítésére, amelyet 
az önkormányzat elkülönítetten kezel. 
 Mindezekkel párhuzamosan megkezdőd-
tek a tervezési munkálatok, hogy minél ha-
marabb rendelkezzünk jogerős építési en-
gedéllyel, kiviteli tervekkel és hogy minél 

Több újságcikkünkben tájékoz-
tattuk önöket a település köz-
pontjában lévő óvodánk új-
jáépítésével kapcsolatban.

Szépül a településközpontban 
lévő Napraforgó óvoda

gyorsabban ki lehessen írni a közbeszerzé-
si eljárást az épület újjáépítésére. Itt jegyez-
ném meg, hogy az önkormányzat felvállalta 
az épület tornaszobával, valamint szélfogó-
val történő bővítését, a terveket már e szerint 
készíttettük el. A jogerős építési engedélyt 
időközben már megkaptuk, s rendelkezünk 
a kiviteli tervekkel is. Kiírásra került az építé-
si beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljá-
rás, amelynek nyerteseként a képviselőtestü-
let a 2017. szeptember 28-ai ülésén a Thermik 
Plus Kft-t hirdette ki. A beruházás várhatóan 
jövő tavasszal készül el, a költsége bruttó 176 
millió forint, amely összeg az alábbi források-
ból tevődik össze:
 •  bruttó  45 millió Ft a megítélt kártérítési 

összeg
 •  bruttó 50 millió Ft a 1818/2016. (XII.22.) 

kormányhatározat szerint önkormányza-
tunknak megítélt fejlesztési támogatás

 •  bruttó 69 millió Ft az önkormányzat saját 
költségvetéséből a fejlesztési tartalékke-
ret terhére biztosított összeg

 •  bruttó 12 millió Ft a 2017. évben elmaradt 
beruházási költségek átcsoportosításából 
származó összeg

Energiahatékony felújítás
Ezt az óvodánkat érinti még egy nagy ívű 
(KEHOP) pályázat is, amely az épület alábbi 
energiahatékony felújításait foglalja magában:  

tetőszigetelés, nyílászárócsere, külső falszi-
getelés, napelemek telepítése. Ennek a mun-
kának a közbeszerzési nyertese a Fenstherm 
Kft.  Ezen munkák beruházási összköltsége 46 
millió Ft, amely az építési költségekkel együtt 
összességében 222 millió Ft-ot tesznek ki. A 
kivitelezési munkákat a két vállalkozónak egy-
mással összhangban kell majd végeznie.

Köszönjük a segítséget!
Komoly beruházásról van tehát szó. Enged-
jék meg, hogy megköszönjem mindazok 
munkáját, akik bármilyen formában hozzá-
járultak ahhoz, hogy az építési munkálatok 
elkezdődhessenek. Köszönöm  a képviselő-
testület és a kormány  döntését, amellyel a 
forrásokat biztosította, köszönöm a Gene-
rali Biztosító hozzáállását, amelyet a bajban 
tanúsított irántunk és köszönöm kollégáim-
nak a kitartó munkájukat, amely révén elju-
tottunk idáig. És legvégül, de nem utolsósor-
ban köszönöm mindazoknak a velünk együtt 
érzők felajánlásait, akik pénzösszeget utal-
tak át  az óvoda részére nyitott külön számlá-
ra, amely összeget önkormányzatunk óvodai 
eszközökre fog fordítani. 
 Legvégül innen szeretnék mindkét vállal-
kozó csapatnak a lehető legjobbakat kívánni, 
hiszen közös a célunk: jövő tavaszra szép új, 
bővített óvodánk épüljön!

Kissné Szabó Katalin, polgármester

1956: a suhancok forradalma
Az 1956-os forradalom emlékére megren-
dezett ünnepi megemlékezésre az üllői Kiss 
Sándor Művelődési Házban került sor októ-
ber 23-án, délelőtt 10 órától. Fenyvesiné Ladá-
nyi Brigitta tanárnő konferálása után dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő tartott ünnepi 
beszédet. Ezután következett az emlékmű-
sor, melyet az Üllői Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola tanulói (5.z/a, 5.z/b, 6.z, 7.z, 7.a, 8.b, 
8.z) és a Kanavász Színház előadóművészei  
Szabó Zselyke vezetésével adtak elő. A kórust 
Dudinszky Gézáné vezényelte, gitáron közre-
működött Hajba Eszter tanítónő. A fuvoláso-
kat felkészítette Karmanoczky Attila, a Harmó-
nia Zeneiskola tanára.
 Sokan hozzájárultak az ünnepi műsor létre-
jöttéhez. Balázsné Varga Gizella a díszlet meg-
álmodója volt, Jódy Adrianna a mozgókép, 
Gőgösné Bársony Teréz és Ferencsik Béláné a jel-
mez kivitelezésében segített. Köszönjük Or-
tutay Gizella, Farkas Edit, Sajtosné Öllei Andrea, 
Csetneki Klára tanárnők, Istvánffy Zoltán, Erdő 

Endre és Simon Gyula tanárurak közreműködé-
sét, valamint Laza István támogató jelenlétét.
 Hála és köszönet minden résztvevőnek, 
hogy egymásra figyelve, türelemmel és sze-
retettel, áldottan tudtunk ünnepelni.

Vargáné Fazekas Éva

„Angyal, vidd meg a hírt az égből, Mindig 
új élet lesz a vérből.” (Márai Sándor: Menny-
ből az angyal)
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Hirdetés

Okleveles 
gyógy-  

és sport-
masszőr

Domokos 
János

Bejelentkezés: 06-30/592-3125 Bejelentkezés: 06-30/441-0512Bejelentkezés: 06-30/441-0512

Talpreflexológia, peDiKÜr
Helyreállítja az energiaáramlás zavarait, 

felgyorsítja a sejtek anyagcseréit, nyirokkeringést, 
méregtelenít (salakanyagok) kiürülnek belső 

szerveinket életre kelti.  
Helyre  hozza  a testi, lelki egyensúlyt.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Thai babamasszázs
A masszírozott babák immunrendszere  ellenál-

lóbak a betegségekkel szembe, kiegyensúlyozot-
tabbak, éber állapotba aktívabbak kevesebbet 
sírnak. Javítja a légző, keringési rendszerüket. 

Segíti a mozgás fejlődését, fejleszti a koordinációs 
rendszerüket. A súlygyarapodásuk  fejlődésük 

kiegyensúlyozott. Mellékhatása nincs.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Teljes TesTmasszázs 
Ízületi manipuláció, ízületi fájdalmak/bántalmak 

enyhítése, gyógyítása, köpölyözés (méregtelenítés) 
moxázás (belső szervek regenerálása feltöltése), 

ha indokolt egy 15 perces ultrahangos izomlazító, 
vagy elektroterápiás kezelés.

1 alkalmas kezelés:  5000 ft
Ha igényli, házhoz is megyek.

Hívjon bizalommal!

Magyarországon az egészségügy te-
rületén egy óriási informatikai fej-
lesztés történik, ami magába foglal-

ja az e-receptek megjelenését is. A rendszer 
lényege, hogy az ország területén található 
egészségügyi szolgáltatókat – például kór-
házakat, szakrendelőket, háziorvosi rende-
lőket, gyógyszertárakat stb. – az internet 
segítségével összekapcsolják egy központi 
számítógéppel („felhő”) ahova a betegellá-
tás minden mozzanata bekerül. Az itt tárolt 
dokumentumok arra jogosult személyek, or-
vosok részére bármikor elérhetők lesznek. A 
gyógyszerészek is megnézhetik a betegek-
nek bárhol felírt és kiváltott gyógyszereit 
abból a célból, hogy figyelmeztessék az or-

vosokat, ha például a kórházban és a ház-
orvosnál is felírják ugyanazt a hatóanyagot 
más néven. Ezek a lehetőségek nagy előre-
lépést jelenthetnek a gyógyításban. Ha egy 
orvos a betegével kapcsolatos összes infor-
mációt le tudja kérni, a betegség diagnózi-
sa a gyógyítás sokkal pontosabb és hatéko-
nyabb lehet. Ez a hálózat teszi lehetővé azt 
is, hogy egy orvos az ország bármely részén 
úgy rendeljen gyógyszert elektronikus vé-
nyen, hogy azt bármelyik patikában ki lehes-
sen váltani. Az új felírási rendszert a minisz-
térium nagy óvatossággal, több hónapig 
tesztelve vezeti be. Fontos megjegyezni, 
hogy az eddig használt papír alapú vények 
is forgalomban maradnak, egyre csökkenő 
számban. 

Konkrétan, hogy is  
történik a felírás, például  
a háziorvosi rendelőkben?
Ha elmegyünk felíratni gyógyszereinket, 
2018. december 31-ig nagy különbséget nem 
veszünk észre. Háziorvosunk felírja gyógy-

szereinket, majd internet segítségével az 
e-receptet elküldi a „felhőbe”, vagyis a köz-
ponti számítógépre. Ezt követően minden 
egyes gyógyszerről egyenként felírási igazo-
lást kapunk. Ezek az okmányok teljesen úgy 
néznek ki, mint a mostani receptek azzal a 
különbséggel, hogy a papír középen is meg-
jelenik egy vonalkód. Ez jelzi, hogy a látszat 
ellenére ez már nem recept, csak egy felírá-
si igazolás. A valódi receptet a gyógyszertár 
hívja le a központból. 
 Ezek után nézzük, milyen esetek lehetsé-
gesek a kiváltáskor.
 Ha a régi november 1. előtt felírt receptek-
kel érkezünk azok a lejárat (3 hónap) napjáig 
természetesen kiválthatók. 
 Ha háziorvosunk otthon betegágynál írja 
ki a receptet kézzel az is kiváltható minden 
probléma nélkül.
 Ha magunknak váltunk ki gyógyszert, a 
személyi igazolványt és a TB-kártyát hozzuk 
magunkkal, mert személyazonosságunkat 
igazolni kell a gyógyszertárban. Ezt nagyon 

fontos lesz meg-
szoknunk, mert 2018. 
december 30-tól sa-
ját gyógyszereink-
hez nem feltétlenül 
kapunk az orvostól 
felírási igazolást. Ha 
okmányainkkal iga-
zoljuk magunkat, az 
orvosnál kapott fel-
írási igazolások nélkül 

is kérhetjük gyógyszereinket. Az elején mégis 
azt javaslom, hogy azt is hozzuk magunkkal.  
 Ha hozzátartozóink gyógyszereit akarjuk ki-
váltani, az orvostól kapott felírási igazoláso-
kat mindenképp el kell hozni, mivel a gyógy-
szerész kizárólag az azon szereplő TAJ- szám 
alapján tudja lehívni és kiadni családtagunk, 
ismerősünk gyógyszereit.
 Az e-recepteket Svédországban, Norvé-
giában már évek óta használják. Bízom ben-
ne, hogy, kölcsönös türelemmel, hamar túl 
leszünk a kezdeti nehézségeken és utána ha-
zánkban is a lakosság megelégedettségére 
fog működni.  Dr. Lőre Attila, szakgyógyszerész

Bizonyára értesültek már róla, 
hogy november 1-jétől Magyar-
országon is bevezetik az elektro-
nikus recepteket. Ez a gyógysze-
rek felírásában és kiváltásában is 
változásokat fog eredményezni.  

Elindult az e-recept
Az új felírá-
si rendszert a 
minisztérium  
több hónap 
tesztelés után 
vezeti be.

Egészségügy
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A Bolyky-féle malom
Az Üllői Hengermalom Rt. 1921. június 31-én alakult. Hivata-
los működése 1921. szeptember 7-re datálható. A Malom tu-
lajdonosa id. bolyoki Bolyky János volt. Egy dúsgazdag ma-
lomtulajdonos.  János 1873-ben született Hatvanban, itt is 
tanulta ki a sütőmesterséget. 1889-ben Salgótarjánban szaba-
dult fel. 1879-től önállósodott és több saját malmot is létesített.

A béke esztendeiben Érsekújváron vol-
tak malmai, illetve Csehszlovákiában 
több műmalma. A háború befejezé-

se után Üllőn telepedett le, illetve hozta létre 
saját malmát az Üllői Hengermalom Rt.-t. Az 
akkor megvásárolt épület eredetileg is ma-
lomnak épült, ez volt az 1892-ben Csik József 
alapította Cornélia malom.
 Az újonnan alapított malomnak ifj. Bolyky 
János lett a kinevezett vezetője. 
 Ifj. Bolyky végig küzdötte a háborút a 31. 
honvéd gyalogezred kötelékében orosz és 
olasz fronton, mint tartalékos hadnagy sze-
relt le. 75 százalékos rokkantként, amputált 
lábbal tért haza. A fiú, igaz jelentős vezetői 
gárdával (dr. Szemerényi Iván ügyvezető, Papp 
József, dr. Rajczy Géza, dr. Láng Lajos felügye-
lőbizottsági tagok), de teljes értékűen tudta 

vezetni a helyi malmot. Idővel nem csak irá-
nyítói szerepe volt a malom életében, de je-
lentős anyagi érdekeltsége is származott be-
lőle.  Később megnősült, majd rövid időre rá, 
el is vált feleségétől. Ám a második házassá-
ga nem csak az egész életét befolyásolta, de 
az üzem működését is. Ugyanis másodszor-
ra egyik tisztviselőnőjét vette feleségül, amit 
az apuka, id. Bolyky János nem nézett túl jó 
szemmel. Emiatt apa és fiú között nézetel-
térések támadtak, aminek az lett a követ-
kezménye, hogy ifj. Bolyky Jánosnak ott kel-
lett hagynia az Üllői Hengermalom vezetői 
posztját. Az állásvesztés miatt ifj. Bolyky Já-
nos beperelte édesapját.
 A járásbírósághoz keresetet nyújtott be, 
amelyben azt adta elő, hogy őt az édesapja 
jogtalanul fosztotta meg az állásától, és kérte, 

hogy a pozíciójába fogadja őt vissza. A monori 
járási bíróság azonban elutasította a keresetet 
és id. Bolyky János lett a pernyertes. Ez idő alatt 
a fiú Németországba távozott továbbtanulni, 
ahol sikeres malommérnöki oklevelet szerzett. 
Távolléte alatt nagybátyját, Szerémy Iván dok-
tort, mint ügyvezető igazgatót bízták meg a 
malom vezetésével. Ám a tulajdonjogok szét-
zilálása itt nem ért véget. Szerémy Iván kiutasí-
totta a fiút és azt mondotta az alkalmazottak-
nak,  hogy „ha  ifj.  Bolyky János  a malomba  
be  akar jönni,  amikor  ő  nem lenne otthon,  a  
szükséges csendőrséggel távolítsák el őt”. Saj-
nos így is lett, az ifj. János hazatértekor nem tu-
dott bejutni tulajdonába, aminek a következ-
ménye megint évekig tartó pereskedés lett.
 Később apja visszavette a fiát állásába, ám 
az egyébként jól működő malom, ami eddig 
a helyi és a környékbeli igényeket is ki tud-
ta elégíteni folyamatos hanyatlásnak indult. 
Első időkben 30-40 folyamatos munkaerővel 
működött az üzem, majd az utolsó években 
a korabeli álláshirdetésekből tisztán látszik, 
alig volt állandó dolgozójuk, 10 esetleg 15 fő. 
Bolyky utolsó próbálkozásként 1934–1936 kö-
zött fejlesztésre bérbe adta üzemét a vecsési 
malomtulajdonos testvérpárnak, Fazekas Jó-
zsefnek és Fazekas Nándornak. „A testvérpár 
bérlői minőségében nagy nyeresége az rt.-
nek, mert hozzáértése és kitűnő üzleti érzéke 
önmagában is kellő biztosítéka az elhanyagolt 
üzem rendbehozatalának és fejlesztésének”. 
Sajnos a Fazekas testvérek, próbálkozása nem 
tudta maximálisan visszacsalogatni az addig-
ra már elpártolt üzletkört.  A cég folyamatos 
hanyatlásának 1940. június 2-án vetettek vé-
get. Ekkor végleg bezárta kapuit a malom. Ifj. 
Bolyky tovább kamatoztatta tanultságát és te-
hetségét, pályát váltva az irodalom területén 
helyezkedett el. Évekig a Prágai Magyar Hírlap, 
a Barázda folyóirat munkatársa volt, illetve a 
Magyar Család szerkesztője is. Művei három 
kötetben könyvalakban is megjelentek. Édes-
apja további munkásságáról több adat nem 
maradt fent. Az épület a rendszerváltás előtt a 
téesz esztergályos-lakatos műhelyeként üze-
melt. Kéményét 1986. nyarán robbantották 
le, az egykori malom emlékét korabeli Filmhír-
adó szignálja is őrzi. Az épület ma magántulaj-
donban van.

Fehérné Fazekas Anett, Helytörténeti Gyűjtemény

Adomány- és pékáruosztást szervez az Üllő 
Vezér Hagyományőrző Egyesület a Turul 
Házban (volt sportpresszó), a Dóra Sándor 
körút 2. szám alatt. Időpontok: november 
12., november 19. és november 26. Az ado-
mányok osztása minden alkalommal 12 órá-
tól 16 óráig tart. 

 Az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület 
várja a felajánlásokat, elsősorban ruhákat, ci-
pőt, játékokat, műszaki cikkeket és tartós élel-
miszert, melyeket a rászoruló családoknak 
osztanak ki. Az adományokat leadhatják no-
vember 15-én, november 22-én és november 
29-én 18 órától 20 óráig a Turul Házban.  nfo 

Adományok rászorulóknak – ön is segíthet! 
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Hasznos tanácsok  
rendkívüli téli  
időjárás esetén
A rendkívüli téli időjárás alatt 
általában a hideg hőmérsék-
leten lehulló nagy mennyisé-
gű csapadékot értjük, mint ami-
lyen a havazás vagy az ónos eső. 

Megtörtént az 
általános iskola 
energiahatékony 
felújítása
Örömmel tájékoztatom a lakos-
ságot, hogy elkészült az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola ener-
gia hatékony felújítása, melynek 
keretében az épület új, korszerű 
nyílászárókat kapott. Megtörtént 
az épület tető- és homlokzatszi-
getelése, továbbá napelemek ke-
rültek felhelyezésre. 
 A beruházás 127 millió forint-
ba került, amelyet a 100 százalé-
kos támogatottságú Környezeti 
és Energiahatékonysági Opera-
tív Program pályázat keretében 
végeztetett el az önkormányzat, 
a közbeszerzési eljáráson nyer-
tes Fenstherm Kft.-vel. A felújítás 
során felmerülő, de a pályázat-
tal nem érintett egyéb munkála-
tok elvégzésére az önkormányzat 

7 millió forintot biztosított a 2017. 
évi költségvetéséből.
 A korszerűsítés eredménye-
ként az iskola takarékosabban 
működhet, az üzemeltetéshez fel-
használt energiamennyiség jelen-
tősen csökkenhet. Ezzel együtt 
az épület komfortosabbá vált, to-
vábbá esztétikailag is megújult. 
 Külön köszönetemet fejezem 
ki Barta Istvánnak, Dienes András-
nak, dr. Halasi Katalinnak, Csulák 
Imrénének Prikrillné Erős Ildikónak, 
akik évekkel ezelőtt 500 000 fo-
rintot ajánlottak fel a Sportbál 
bevételéből az általános iskola 
nyílászáróinak cseréjére. Felaján-
lásukat örömmel használtuk fel a 
pályázati program keretében! 

Kissné Szabó Katalin, polgármester

T ermészetesen a nagy hidegönmagá-
ban is komoly probléma lehet, de a mi 
éghajlatunkon kevésbé jellemző, hogy 

ez csapadékos idővel együtt jelenjen meg. 
Különösen ritka esetben az is előfordulhat, 
hogyfelhőszakadás jellegű eső hulljon rend-
kívül hideg és fagyos talajra, amelyen a csa-
padék azonnal jéggé fagy. Ez a jelenség az 
ún. „jégvihar”, amely nálunk – szerencsére 

– ritka, mint a fehér holló, ellenben Kanadá-

ban már komoly katasztrófahelyzetet idé-
zett elő nem is olyanrégen. A hóviharok és 
a rendkívüli havazás annál gyakoribb jelen-
ség, amely a mérsékelt, kontinentális éghaj-
latú országokban egyáltalán nem korlátozó-
dik csak a téli hónapokra, hanem késő ősszel 
és kora tavasszal is megtörténhet.
 Tároljon otthonában egy hétre elegen-
dő tartós élelmiszert (pl.: konzerv, kenyér, tej, 
liszt, instant élesztő, só) az egész család szá-
mára. Halmozzon fel tartalékokat vízből, és le-
gyen otthon szükséges mennyiség a rendsze-
resen szedett gyógyszerekből. Egészségügyi 

„doboza” tartalmazzon elegendő kötszert, ha 
csecsemő van a családban, gondoskodjon 
róla, hogy legyen elég tápszer és pelenka! 
 Tartson otthonában egy üzemképes, 
elemről működtethető rádiót és biztosítson 
hozzá tartalékelemeket. 

 Ellenőriztesse folyamatosan tüzelőberen-
dezéseit és kéményét az égéstermék visz-
szaáramlásának elkerülése érdekében. Sze-
reljen be szén-monoxid-mérő készüléket 
otthonába! 

Mi legyen az autóban? 

Autóval történő közlekedés esetén csak jó 
műszaki állapotú és téli gumikkal felszerelt 
gépjárművel induljon útnak. 
 Havas időszakban legyen az autójában 
hólapát, vontatókötél, érdesítő anyag (ho-
mok és só), elemlámpa, tartaléküzemanyag. 
 Hosszú utazásra ne induljon el hólánc, 
meleg ruha, takaró, meleg ital és egy napi 
élelmiszer nélkül! 
 Lehetőség szerint mindig nappali utazást 
tervezzen, útközben mindig időben gondos-
kodjon üzemanyagról! 
 Nagy havazás esetén ne induljon el hosz-
szú útra kisgyermekkel, intenzív havazás 
esetén pedig a legközelebbi lakott területen 
helyezze el biztonságban családját és gép-
járművét. 
 Legyen önnél mindig segélyhívásra alkal-
mas eszköz, amely üzemképes, feltöltött ál-
lapotban van! 
 Ne feledkezzen meg a legfontosabb se-
gélyhívó számokról: 104 (mentők), 105 (tűz-
oltóság), 107 (rendőrség), 112 (általános).
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„El kell hinni, hogy  
fontos amit csinálunk”
Negyven év után idén vonult 
nyugdíjba Békiné Gulyás Gizella, 
az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la biológia-földrajz szakos tanára. 

Olyan időkben, mikor tanulmányok 
százai magyarázzák, miért és mi-
kor kell munkahelyet, adott esetben 

akár pályát változtatni, egyre ritkábban ta-
lálkozhatunk olyan emberekkel, akik hosszú 
éveket, évtizedeket, ne adj’ isten, egy egész 
életet töltenek el egy munkahelyen. Békiné 
Gulyás Gizella, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola nyugdíjazott tanára azon szerencsések 
közé tartozik, akiknek nem kellett pályaelha-
gyáson, munkahelyváltáson törniük a fejü-
ket, negyven évet ledolgozott ugyanazon a 
munkahelyen. Persze az általánosítás hibájá-
ba sem szabad beleesni, nem lenne szeren-
csés azt feltételezni, hogy azzal van a baj, ha 
valaki rájön, nem azt az utat járja, amit sze-
retne. Tiszta sor, hogy nem kedvezhet min-
denkinek oly mértékben az élet, mint a ta-
nárnőnek, aki tulajdonképpen gyerekkora 
óta érezte a szíve mélyén, hogy mivel szeret-
ne foglalkozni. Első osztályos kora óta a ta-
nári pályára készült – mesélte –, ezért pedig 
nem volt rest kőkeményen megdolgozni, mi-
kor éppen úgy kívánta az élet. Hogy valóban 
a tanári pályára termett, az is bizonyítja, hogy 
még ma is olyan szenvedéllyel beszél a taní-
tásról, a tanórákon kiosztott feladatokról, a 
diákokkal közösen végzett munkáról, a szak-
körök hangulatáról, mint egy lánglelkű pálya-
kezdő, aki most lépett ki a főiskola kapuján a 
kezében a friss diplomával és minden vágya, 
hogy megmutassa, képes megváltani a vilá-
got. A nagy hévvel mesélt történetek mögött 
pedig kirajzolódik a kemény munka, az állan-
dó felkészülés, a folyamatos tanulás, hiszen 
nem elég csak szeretni a tanári pályát, min-
den nap keményen meg kell dolgozni a diá-
kok sikereiért és természetesen a kegyeikért 
is, még ha ezt a tanárok általában nem is vall-
ják be. 
 Békiné Gulyás Gizella Tokaj-Hegyalján, Be-
kecsen nevelkedett. Portájukon – többek kö-
zött – 600 tőke szőlő adott állandó elfoglalt-
ságot a családtagoknak, így a munkával már 
egészen fiatalon közeli ismertséget kötött. A 
középiskolát Miskolcon végezte, a gimnázi-
um francia tagozatán, annak pedig külön tör-
ténete van, hogy miért éppen a miskolci in-
tézményt választotta. 
 – A színház miatt. Hetedikes koromban 
voltam először színházban, egy remek elő-

adást láttam. Akkor eldőlt, szükségem van 
a színházra. Végül bérletes lettem a miskol-
ci színházban, minden előadáson ott voltam, 
a végére pedig már szakértőnek éreztük ma-
gunkat a társaimmal, olyan kritikákat fogal-
maztunk meg az előadások után. Az egyet-
len kihágásomat is a színház miatt követtem 
el. A leánykollégiumban, ahol laktam, meg-
vonták a csoport kimenőjét, ennek ellenére 
egy társammal kimentem a színházba, mert 
a Potyautast adták, amiről nem akartunk le-
maradni. A tanárunk többször is keresett, sze-
rintem tudta is, hogy kiszöktünk, de végül 
nem csinált belőle ügyet – mesélte Békiné 
Gulyás Gizella.
 A biológia-földrajz szakos tanári diplo-
ma megszerzése után több településre is be-
nyújtotta álláspályázatát, végül a főváros kö-
zelsége miatt esett Üllőre a választása. 1977. 
szeptember 1-jén kezdett tanítani az általá-
nos iskolában – négy évig igazgatóhelyet-
tes is volt –, ahonnan idén, kereken negy-
ven év után nyugdíjba ment. Az évtizedek 
alatt mindössze egyszer merült fel a pálya-
elhagyás lehetősége, mikor Stefka István, a 
Magyar Rádió munkatársa riportert akart fa-
ragni belőle. Egy ilyen ajánlatra akkoriban ta-
lán nem sokan mondtak volna nemet, Béki-
né Gulyás Gizella mégis gondolkodás nélkül 
utasította vissza Stefka hívását. 
 – Akkor még csak egy éve tanítottam az 
iskolában, a pályafutásom elején voltam. Ül-
lőn akkor indult a szaktantermes oktatás, 
felajánlottak egy üres tantermet, amit én 
rendezhettem be. Megkaptam ezt a lehető-
séget és élni szerettem volna vele. A sajátom-
nak éreztem az intézményt, úgy voltam vele, 
hogy az iskola általam, belőlem is épül. Nem 

tudom, milyen lett volna az éle-
tem, ha igent mondok, az is lehet, 
hogy jobb, de nem bántam meg 
soha, hogy így döntöttem.
 De mi kell ahhoz, hogy negy-
ven éven át ugyanolyan lelkese-
déssel végezze valaki a munká-
ját? – tettük fel a kérdést. 
 El kell hinni, hogy fontos amit 
csinálunk. Ha nem hiszünk ben-
ne, hogy a gyereknek tudnia kell 
arról, hogy egy erdő hogyan mű-
ködik és miért fontos benne még 
a hangya is, akkor nem várhatjuk 
el, hogy komolyan vegye a tan-
tárgyat. Sokan azt hiszik, hogy 
a tanítás olyan egyszerű dolog, 
hogy ahhoz mindenki ért. Per-
sze valamilyen módon mindenki 
át tudja adni az információt, eb-

ben igazuk van, de hogy az meg is marad-
jon a fejekben, ahhoz élvezetes órák kellenek, 
azért pedig sokat kell dolgozni, sokszor a sa-
ját hibáinkon és kudarcainkon keresztül. Amit 
persze nem kell szétkürtölni, de önmagunk-
kal szemben kritikusnak kell lennünk. Ki kell 
mondani, ha valami nem volt jó, mert csak 
így jutunk előrébb – felelte Békiné Gulyás Gi-
zella.
 A tanárnő a helyi közösségi élet alakítá-
sában is aktívan részt vett, 1991-ben önkor-
mányzati képviselővé választották, így ott 
lehetett a rendszerváltást követő években, 
mikor a település jövőjének új alapjait fektet-
ték le. A telefon, a gázfűtés és a csatorna be-
vezetése mellett akkoriban alakult a zeneis-
kola és az önkormányzati újság is akkor jelent 
meg először, amelyet Békiné Gulyás Gizella a 
kulturális bizottság elnökeként maga is szer-
kesztett. Mindezek ellenére a politikai pályán 
nem találta meg úgy a számításait, mint az 
oktatásban, ezért három év múlva lemon-
dott és már csak a tanításra koncentrált. Szak-
köröket tartott, ahol a diákok mélyebben el-
sajátíthatták a biológiai ismereteket, sokat 
foglalkozott a tehetséggondozással, rangos 
versenyekre készítette fel a diákokat. Többen 
is miatta választottak olyan pályát felnőtt ko-
rukban, amely valamilyen módon kapcsoló-
dik a biológiához.  
 Pályája során több elismerésben is része-
sült, de mind közül azok jelentették számára 
a legtöbbet, amelyet a gyerekektől, tanítvá-
nyaitól kapott. 
 Minél több a munkája iránt szenvedélye-
sen rajongó tanárra lenne szüksége az isko-
láknak. Sajnos Békiné Gulyás Gizella nyugdí-
jazásával eggyel kevesebben lettek. V. N.
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Vargha Gyula Városi 
Könyvtár hírei

Nálunk még a kerítés  
is könyvből van!
Szeretettel ajánlom figyelmükbe a könyvtár 
legújabb kreatív látványosságát, könyvaján-
ló kerítésünket. Nem ígérjük, hogy minden 
hónapban cserélni fogjuk, de bízunk ben-
ne, hogy sokáig ilyen szép marad! A „kerítés” 
minden egyes kötete megtalálható és köl-
csönözhető a könyvtárban. További izgalmas 
olvasmányokért, érdekes és hasznos prog-
ramokért látogassanak el hozzánk! Az üllői 
könyvtár mindenkit vár!

Állandó programok 
a könyvárban
Minden hónap első keddjén 16 óra 30-tól 
Diadélután, múltidéző diavetítés kicsiknek. 
 Minden hónap utolsó keddjén 10 óra 30-
tól Irodalmi teázó, meghitt beszélgetés, ver-
selés egy csésze finom tea mellett. Vezeti: 
Bege Nóra fotográfus, művészet-terapeuta. 
Következő alkalom: november 28.
 Minden csütörtökön 15 órától horgoló kör, 
kezdőket és haladókat egyaránt várunk. Ve-
zeti Viczkó Ferencné Marika. 
 Kreatív-gyermekműhely, melyre minden 
hónap harmadik szerdáján 15 órától várjuk a 
gyerekeket 10 éves kortól a könyvtárba, ahol 
különböző praktikákkal készült, egyedi dísz- 
és használati tárgyakat készíthetnek. A prog-
ramot vezeti Kanizsai Maya. Következő alka-
lom: november 22.
 A könyvtári rendezvények ingyenesek!

Hétköznapiból  
nem mindennapit!
Szeretettel várjuk a különleges tárgyak, alkotá-
sok kedvelőit következő kiállításunk megnyitó-
jára, november 24-én, pénteken 16 órakor.
 Angry Art – Gravel Model Collection: Sza-
bó Tamás üllői kavicsmakett-készítő munkáit 
láthatják a Merczel Erzsébet kiállítóteremben. 
A tárlaton manifesztálódik 70 százalék türe-
lem, 20 százalék fantázia, 5 százalék minden 
egyéb, valamint 5 százalék titok, és mindez 

100 százalékig egyedi! A kiállítást megnyitja 
Tesi Johnny Cash. Jöjjenek és lássanak csodát!
 December 1-jén régi könyvek vására lesz 
a könyvtárban. Könyvtárunk állományából ki-
vont és adományokból megmaradt, jó állapo-
tú könyvek kedvezményes vására a könyvtár 
nyitvatartási idejében. A befolyt összegből új 
könyveket vásárolunk. Amíg a készlet tart!
 December 5-én, 16 óra 30-tól Diadélután 
Extra – Nicsak, ki mesél most? A Mikulás!
 Múltidéző diavetítés Télapós mesékkel. A 
mesélés után a Mikulás átadja a jó gyerekek-
nek járó okleveleket! Részvételi szándékukat 
kérjük, előre jelezzék!
 Találkozzunk a könyvtárban, mert Üllőn 
nem csak élni, de olvasni, és könyvtárba jár-
ni is jó! Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Immár második alkalommal, az adven-
ti időszakban karácsonyfa-kiállítást lát-
hatnak a Helytörténeti Gyűjteményben, a 
város öt óvodájának ovisai által készített 
díszekkel ékesített fenyőfákból. A Kará-
csonyfák ovis díszben című kiállítás meg-
tekinthető december 3-tól a városi gyertya-
gyújtások alkalmával, 16-18 óráig, valamint 
ezt követően csütörtökönként nyitvatartási 
időben, december 20-ig. 
 Népdalkör várja az érdeklődőket min-
den kedden 17 órától. A foglalkozást veze-
ti Majorosi Marianna, díja: 200 forint al-
kalmanként. 
 Az állandó várostörténeti kiállítás csü-
törtökönként 12 órától 16 óra 30-ig várja 
az érdeklődőket. A kiállítás előre bejelen-
tett csoportokat, nyitvatartási időn kívül 
is szívesen fogad. (Pesti út 96.)

Helytörténeti Gyűjtemény 
programja

December 1-jén az Üllői Kiss Sándor Művelő-
dési házban véradó ünnepséggel szeretnénk 
köszönetet mondani többszörös véradóink-
nak. Példaértékű tevékenységük megérdem-
li, hogy a nyilvánosság is megismerje nevüket.
 Egyetlen véradó által adott vérmennyi-
ség akár három ember életét is megmentheti. 
A véradás több okból is fontos, hiszen a vért 
fel tudják használni műtétek és baleseti ellá-
tások során, vérátömlesztésre szoruló bete-
geknek jelent segítséget, ezen túl pedig vér-
készítmények előállítására is felhasználják. Az 
önkéntes véradók szerepe óriási a biztonsá-
gos vérellátás fenntartásában. Emellett saját 
magával is jót tesz, aki vért ad, hiszen számos 
kutatás bizonyította már az évente kétszer 
történő véradás jótékony élettani hatásait. A 
leadott véren több egészségügyi vizsgálatot 
is elvégeznek, amelyek során olyan súlyos be-
tegségekre is fény derülhet, mint a HIV, a he-
patitis, vagy a szifilisz.    
 Tízszeres véradóink: Fülöp Ferenc Ottóné, 
Fülöp Ferenc, Kaszta Attila, Kismarosi László Jó-
zsef, Szuhányi Zoltán.
 Tizenötszörös véradóink: Félix Tibor Pál, 
Gara György Károly, Simon Zoltán, Répás Szilárd, 
Szász László, Zahuczky Ervin, Zubor Csaba.
 Húszszoros véradóink: Bán Róbert, Bús Ist-
ván, Kanizsai Mária, Kis Jenő, Kovács Sándor-
né, Molnár Tiborné, Omerai Zoltán, Pikó József 
Zsolt, Pusztainé Pongó Györgyi, Szabó Tibor, 
Szabóné Stefsky Márta.
 Huszonötszörös véradóink: Füles Zsolt Fe-
renc, Tóth Zsolt, Weszely Orsolya, Marosi Zoltán.
 Harmincszoros véradóink: Barna István, 
Barta István, Boda Mihály, Hámorszky Ba-
lázs, Kovács Imréné, Murza János, Zöldi Csaba, 
Zárayné Sándorházy Eleonóra. 
 Negyvenszeres véradóink: Bimbóné Kollár 
Tünde, Kis Ferencné, Schönstein László.
 Hatvanszoros véradónk: Kajos László. 
Mindannyiunk nevében köszönjük önzetlen-
ségüket! Következő véradás november 27-én, 
13 órától 17 óráig lesz Üllőn. Virág Tímea

Véradók  
ünnepsége
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A MESE-íjászok ismét  
segítettek egy súlyos  
beteg gyermeknek 
Újra íjászok népesítették be az üllői Dóra-majort a VI. MESE jótékonysági íjász-
verseny alkalmából szeptember 30-án. A száznál is több nevező az ország legtá-
volabbi pontjáról, sőt még a határon túlról, Szlovákiából is érkezett városunkba.

Mint minden alkalommal, 
ezúttal is egy hős kis-
gyermek volt a verseny 

támogatottja: a 8 éves Janika, aki 
agydaganattal küzd. Az egyesü-
let, mint mindig, a versenyének 
teljes bevételét a beteg gyermek 
gyógyulására, fejlesztésére ado-
mányozta, melynek összege a 
versenyen felajánlott egyéb ado-
mányokkal együtt meghaladta a 
háromszázezer forintot.
 A jótékonysági íjászversenyen 
remek hangulatban lőttek a jó-
lelkű íjászok. A sok móka, kaca-
gás mellett az adomány átadása-
kor szem nem maradt szárazon a 
meghatottságtól. Janika vastap-
sot kapott, mivel a tervekkel el-
lentétben, mégis az egész napot 
velünk töltötte és a tombolanye-
remények sorsolásában is segí-
tett.

 A rendezvényen örömmel ta-
pasztaltuk, hogy az önzetlenség 
és segítőkészség mindinkább 
szerepet kap az íjászok életében 
a MESE-versenyeken keresztül. 
Külön figyelmet érdemel, hogy 
egyre több gyermek szívében 
megfogalmazódott a MESE jó-

tékonysági íjászversenyek lénye-
ge: a versenyzés jó érzése mellé 
a másnak nyújtott önzetlen segít-
ség társuljon. 
 Szeretnénk köszönetet mon-
dani az Állat orvostudományi 
Egyetemnek a helyszín biztosítá-
sáért, valamint Üllő Város Önkor-

mányzatának és Kissné Szabó Ka-
talin polgármester asszonynak 
a támogatásért, amellyel hoz-
zájárultak, hogy a lassan hagyo-
mánnyá váló rendezvényünket 
megtarthattuk és egy újabb be-
teg gyermeknek és családjának 
nyújthattunk segítő kezet, miköz-
ben egy csodálatos sportnak hó-
dolhattunk.
 Továbbá ezúton is hálásan 
köszönünk minden felajánlást, 
segítséget, amivel támogatják 
munkánkat. Évente három ver-
senyt szervezünk, ahol minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 
Következő versenyünket 2018 ta-
vaszán rendezzük meg, melyre 
hálás köszönettel várjuk a tom-
bolafelajánlásokat illetve egyéb 
támogatásokat, hogy egy újabb 
rászoruló gyermeknek könnyít-
hessünk a mindennapjain.
 Munkánkat, eseményeinket 
nyomon követhetik a Facebookon, 
a MESE – Íjászok a gyerekekért 
csoportban. Természetesen sze-
retettel várunk mindenkit üllői 
edzőpályánkon, aki szeretné ki-
próbálni ezt a csodás sportot.
 Egy kedves íjász barátunk, 
Gál Ferenc – aki állandó nevező-
je versenyeinknek – gondolatá-
val búcsúzom: „Nálatok sikerül 
mindig kicsit újra magamba néz-
nem, értékelnem és még jobban 
örülnöm annak, amim van! Kö-
szönöm, hogy ott lehettünk és 
részesei lehettünk megint ennek 
a tiszta emberi érzésnek!” 

Soós László, MESE SE

Üllő városa harmadik alkalom-
mal csatlakozik ehhez a szívet 
melengető kezdeményezéshez.
 Petrus Márti, a Jézuska Járat 
ötletgazdája és főszervezője így 
mutatja be a kezdeményezést:
 Kedves Angyalok! Amikor 5 
évvel ezelőtt Orosházán meg-

valósult az első Jézuska Járat, ak-
kor 100 gyermek álmát valósítot-
tuk meg együtt. Következő évben 
mertem arra gondolni, hogy le-
hetne más városok gyermekeinek 
is segíteni, ezért olyan települése-
ket kerestem, ahol barátok, isme-
rősök tudnak segíteni a járat meg-

szervezésében. Így jutottunk el 
odáig, hogy közel ezer gyermek 
karácsonyát tudjuk boldoggá 
tenni. 
 Álmaimban sem gondoltam, 
hogy ennyire sok a kedves, ön-
zetlen, jó és melegszívű ember, 
aki lépten-nyomon segít, sza-
badidejét, energiáját nem kí-
mélve. 
 Ma már közel százan dolgo-
zunk együtt úgy, hogy nem is 
ismerjük egymást mindenkivel 
személyesen.
 További közel ezer ember vár-
ja a listákat, hogy a gyermekek 

– akik semmiről sem tehetnek, 
akiknek nem tudják a szüleik a vá-
gyaikat teljesíteni, akik eddig csak 
titkon remélték, hogy egyszer ne-
kik is lesz szép kabátjuk, vagy be-
szélő babájuk, vagy kis autójuk – 
 is boldogok lehessenek. 

 Közel ezer ember várja, hogy 
szegénységben élő gyermekek 
álmát megvalósítsa!
 Mi ez, ha nem valódi összefo-
gás azért, hogy egy kicsit is szeb-
bé, boldogabbá tegyük a világot?
 Számomra maga a csoda, 
hogy ilyen sokan vagyunk a já-
rat tagjai, és ennyi emberre szá-
míthatok évről évre, ennyi ember 
képviseli az önzetlen gyermek-
szeretetet!
 Üllőn az idei évben 122 gyer-
mek karácsonyi álmát teljesít-
hetjük.
 November közepétől lehet vá-
lasztani, hogy kit szeretnének meg-
ajándékozni a www.jezuskajarat.
hu weboldalán, a kívánságlista Üllő 
menüponton keresztül.
 Idén is számítunk a segíteni 
szerető támogatókra!

Jézuska Járat szervezői

Jézuska 
Járat
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Várhalminé Czinke Mária festőművész 
kiállításának megnyitója
November 10. 18 óra
Üllői Kulturális Központ

Légváras játszóház
November 12. 10-17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Játszótér címmel  
a Babaszínház előadása
November 16. 10 óra
Üllői Kulturális Központ

50 éves az óvoda
November 17. 15 óra
Ünnepség az óvoda fennállásának 
évfordulója alkalmából. 
Gyöngyvirág óvoda

Cirkusz mindenkinek
November 17. 18 óra    
Kiss Sándor Művelődési Ház

Szabó Tamás kavicsmakett-készítő  
kiállításának megnyitója
November 24. 16 óra   
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Jubiláló házasok köszöntése
November 24. 17 óra   
Katolikus templom és Kiss Sándor  
Művelődési Ház

Adventi kézműves-foglalkozás
November 26. 15 óra    
Kiss Sándor Művelődési Ház

Papadimitriu Athina 
Szeretetkönyv című előadása
November 26. 16 óra  
Üllői Kulturális Központ

Irodalmi teázó
November 28.  10 óra 30 
Vezeti: Bege Nóra fotográfus,  
művészetterapeuta.  
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Városi kulturális  
programok

Zenés néprajzi barangolás
November 29.  9, 10 és 11 óra
Vezeti: Majorosi Marianna. 
Téma a karácsonyi ünnepkör.
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Régi könyvek vására 
December 1-jétől
Amíg a készlet tart!  
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Véradó ünnepség
December 1.  17. óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Zrínyi Ilona  
nyugdíjasklub bálja
December 2.  19. óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Természetjáró klub találkozója
December 3.  10. óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Advent 1. vasárnap  
December 3.  16 óra  
Adventi koszorú 1. gyertyagyújtás, közre-
működik a Mecénás Művészeti Klub.
Városközpont

Karácsonyi képek
December 3.  16 óra 
A PerifériArt vecsési képzőművészeti stú-
dió alkotóinak közös kiállításmegnyitója.
Üllői Kulturális Központ

Karácsonyfák ovis díszben
December 3. 16 órától
Karácsonyfa-kiállítás. 
Helytörténeti Gyűjtemény

Nicsak, ki mesél most? – a Mikulás!
December 5.  16:30.    
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Jön a Mikulás!
December 6.  16 óra  
Városközpont és Üllői Kulturális Központ

Őszirózsák nyugdíjasklub bálja
December 9.  19. óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Advent 2. vasárnap  
December 10.  16 óra 
Adventi koszorú 2. gyertyagyújtás, köz-
reműködik a Kenderes Hagyományőrző 
Egyesület
Városközpont

Ebben az évben is a Mindenki Karácsonya vá-
rosi rendezvénnyel összevonva szervezzük a 
mézeskalácssütő versenyt, december 20-án, 
délután. (Részletes program a Hírmondó kö-
vetkező számában.)
 Várjuk a versenyre a jellegzetes karácsonyi 
receptúra alapján összeállított, mézeskalács-
tésztából házilag elkészített figurákat, mázas 
süteményeket, mézeskalács-házikókat. 
 Nevezési kategóriák: óvodás, általános is-
kolás, felnőttek (lehetnek munkahelyi közös-
ségek is).
 Az elkészített műveket zsűri értékeli, és a 
rendezvény napján a városházán megtekint-
hetők lesznek.
 A versenyműveket december 19-én, ked-
den 16 óráig adhatják le az Azzurro Cukrász-
dában (Pesti út 79.).
 Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjki-
osztás december 20-án lesz a városháza dísz-
termében.
 További információk: ÜKK: 06-29/320 
011/128 mellék, Azzurro Cukrászda: 06-
30/464 6272. 

Játszótér címmel a Babaszínház előadását 
láthatják az Üllői Kulturális Központban 2017. 
november 16-án, csütörtökön, 10 órakor. 
 Az előadást a baba-mama klub kívánsá-
gára szervezzük, de minden érdeklődőt sze-
retettel várunk a rendezvényre, amely első-
sorban a 2-5 éves korosztálynak szól. 
 Belépődíj babáknak (tehát lehet több kis-
gyerek is a családból) és a kísérőnek összesen 
1000 forint. 

Babaszínház

Mézeskalács
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Ez az a vásár,  
amit már várnak!

Többen részesültek 
idén az ingyenes  
burgonyából 

Apróhirdetések

Karácsonyi  
csere-bereKiss Sándor Művelődési Ház

Kenderkóc néptánc: szerda, 16 óra.
Kenderes néptánc: szerda, 18 óra.
Mirabell tánc 9-14 évesek: 16 óra 30, 15-18 
évesek: 17 óra 30, felnőtt: 18 óra 30.
Festő szakkör: kedd és szerda, 17 óra.
Napsugár nyugdíjas egyesület teadélután: 
minden hó első szerda, 14 óra.
Zrínyi Ilona nyugdíjasklub teadélután: min-
den hó második szerda, 14 óra.

Vargha Gyula Városi Könyvtár
Horgoló kör: csütörtök, 15 óra.
Diadélután: minden hó első kedd, 16 óra 30.
Kreatív kézműves-foglalkozás: minden hó 
harmadik szerda, 15 óra.
Irodalmi teázó: minden hó utolsó kedd, 10 
óra 30.

Helytörténeti Gyűjtemény
Népdalkör: kedd, 17 óra.

Üllői Kulturális Központ
Ringató foglalkozás: szerda, 10 óra.
Jóga: kedd és csütörtök 19 óra.
Gerinctorna: hétfő és szerda 18 óra és 19 óra, 
kedd és csütörtök 9 óra.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
GameDance: hétfő, 16 óra 30.
Starlight Dance Company: kedd és csütörtök 
16 óra alsó tagozatos, 17 óra felső tagozatos.
Mirabell tánc alsó tagozatos: péntek, 16 óra.

Sportcsarnok
Mirabell tánc óvodás: csütörtök, 17 óra.

Civil Központ
Zrínyi Ilona nyugdíjas kórus: hétfő, 16 óra.

Kulturális közösségek, 
csoportok foglalkozásai

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 rende-
lő, gyermekorvos, 
ügyelet: 29/320-082, 
29/320-083

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

Te sem akarsz idén megint egy vagyont elköl-
teni  karácsonyfadíszekre? Unod a régit?
 Szedd össze, hozd be november 26-án a 
Kiss Sándor Művelődési Házba (Gyömrői u. 24).
 Add el, cseréld el! Ha van kedved,  készíts 
új kollekciót!
 Kézműves-foglalkozásunkon rendelkezé-
sedre állnak a szükséges anyagok és szakem-
berek segítségével készítheted el otthonod, 
karácsonyfád kreatív dekorációs elemeit.
 A belépés ingyenes, minimális anyagkölt-
ség fizetendő. Ollót, metszőollót – ha tudsz – 
hozz magaddal! É. 

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fil-
lérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszol-
gálat segítségével rászoruló családokat tá-
mogat.
 Várjuk önt november 16-án, 8-13 óra 
között a a Kiss Sándor Művelődési Házba 
(Gyömrői út 24.) VÉ

Az előző évekhez hasonlóan idén is meg-
szervezte az önkormányzat az idős, egyedül-
álló emberek és a szociálisan rászoruló csalá-
dok részére az ingyenes burgonyaosztást. 
 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
megemelte a rendelkezésre álló keretössze-
get, így ezévben 273 család részesülhetett az 
adományból.
 Köszönjük a helyi tüzép vezetőjének és 
az  Üllői Városüzemeltető és Fejelsztő Kft.-
nek, hogy díjtalanul biztosították a gépkocsit 
a burgonya házhoz szállításához. Egyben kö-
szönet a bizottság tagjainak és minden dol-
gozónak, akik önzetlen munkájukkal segítet-
ték a burgonyaosztás sikeres lebonyolítását.  

Németh Elekné, szociális segítő

Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim ré-
szére, a siker díja 2%-3%.16 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csa-
lódni! Tel.: 06-20/397-4055

Termelői mézek 990 Ft/0,5 kg ártól Monoron 
és környékén 5 000 Ft feletti vásárlás esetén 
ingyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444 

Monoron két nőstény kecskegida, 8 hóna-
posak, núbiai-búr szülőktől 15 000 Ft/db áron 
ELADÓ! Érd.: 06-70/607-4444

Eladó ingatlant keresek Budapesten és Pest 
megyében. Érd.: 06-30/612-4371 

Monori húsboltba eladóhölgyeket, illet-
ve hentest keresünk, kiemelt bérezéssel, jó 
munkakörülmények közé. Pályakezdő nem 
akadály. Érd.: 06-20/204-8448 vagy 06-20/58-
43-238
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jeneifogaszat.hu

Dr. Jenei András   
fogszakorvos-főorvos

20 éve  
az üllői lakosság  
szolgálatában.

Teljes körű gyermek- és  
felnőttfogászati ellátás Üllőn.

Hétvégi gyermek- és felnőtt- 
fogászat a 17. kerületben.
Szombaton: 09:00–19:00
Vasárnap: 09:00–19:00

1173 Budapest, Ferihegyi út 81.
Web: www.protectdental.hu
E-mail: info@protectdental.hu
Info vonal: +36-20/5868-777

2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22.
Web: www.jeneifogaszat.hu
E-mail: info@jeneifogaszat.hu
Info vonal: +36-20/5868-777

Szolgáltatások:
• bármilyen fogpótlás készítése
• gyermekfogászati ellátás
• esztétikai fogászat
• dentálhigiénia
• röntgen
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A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület  
mézes üvegeibe csomagoljuk!

5000 Ft feletti rendelésnél  ingyenes házhoz szállítás 
Monor 30 km-es körzetében! • telefonos rendelés: 06-70/607-4444

Az APiFito termelői mézek és  
mézkülönlegességek megvásárolhatók  

a Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében:

 2200 Monor, Kossuth lajos u. 71/A.

natura 2000 
területen 

termelt mézek! 

gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

rozmaringos, 
zsályás, kamillás,

fenyős, ánizsos 
köményes, bazsalikomos

500 g:  
1500 Ft
helyett:

990 Ft
ÚJ!

Mézrendelés  
már az 

interneten is:  
www.apifito.hu

Hirdetés

A hogy telnek az évek, úgy növekszik 
a táv is a versenyeinken. Idén egy na-
gyon kemény és izgalmas 5 kilométe-

res távot sikerült kijelölnünk a mindenre el-
szánt indulóinknak. Ezt a távot kétszer kellett 
teljesíteni. Persze rutinos futóknak ez nem 
lett volna olyan nagy kihívás, ezért ezt a 10 ki-
lométert még megfűszereztük izgalmasabb-
nál izgalmasabb akadályokkal. 
 A rajt után azonnal megtörtük a futók len-
dületét egy kis kúszás-mászással. Majd irány 
a patak, az erdő, néhány száz autógumi, majd 

ismét a patak. Ekkor még az első kilométeren 
belül volt a mezőny. Persze volt 1-2 kilomé-
ter pihentető, igazi futós szakasz is a verseny-
távon, de nem ez volt a jellemző a rendezvé-
nyünkön. 
 Talán a legkedveltebb rész a konténervíz-
esés volt. Részletezni nem akarom, aki ott volt 
az még nagyon sokáig emlékezni fog erre a 
remek, emberpróbáló akadályra. Ezek után 

pedig jött az igazi kihívás, a cross-pálya, a 
maga közel 3 kilométeres fellazult homokjá-
val, dombjaival. Hatalmas érzés volt ezek után 
a versenyközpontban befutni a szurkoló csa-
ládtagok, barátok közé és egy kellemes frissí-
tő után újra nekikezdeni a második körnek. 
 Az újabb kör teljesítése után a célban nem 
csak a hozzátartozók voltak felhőtlenül bol-
dogok, hogy az ő 

„hősük” épségben át-
szakította a célszala-
got, hanem maguk 
a hősök, a verseny-
zők is a komoly fárad-
ság mellett, felhőtlen 
jókedvvel vették át a 
célban a jól megér-
demelt érmet. A ver-
senyünk rendben le-
zajlott, senki nem távozott keserű szájízzel a 
rendezvényről. 
 Egyetlen problémával kellett csak szem-
benéznünk nekünk, mint rendezőknek a ver-
seny után: ezt a minőséget, ezt a hangulatot 
jövőre, az ötödik Erőfutáson igen nehéz lesz 
felülmúlni.
 Nagyon köszönjük a segítséget Gyál Vá-
ros Önkormányzatának, Gyál Eisberg Saláta-
fel dolgozónak, az FCC Environment hulla-
dék gazdálkodónak (ASA), Üllő Aktív Fittness 
Clubnak, Integrál Motocross-pályának, a Stihl 
(Annzol Soft Kft.) üllői kirendeltségének, Gyál 
Alibi sportbárnak, USB Energiaitalnak és az 
újonnan megnyílt Üllő Spar Marketnek. Nem 
utolsó sorban köszönjük az önkénteseink-
nek, akik fáradságot nem ismerve segítették 
nekünk megvalósítani ezt a fantasztikus ren-
dezvényt. Tóth Gábor

Gyáli erőfutás
Negyedik alkalommal ke-
rült sor az Erőfutás elneve-
zésű terepfutóversenyre. 

Idén egy na-
gyon kemény 
és izgalmas 5 

kilométeres 
távot sikerült 

kijelölnünk.
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HÁZTARTÁSIGÉP-
SZERVIZ 

Szenpona first kft.

Mosógép, mosogatógép, szárítógép, 
villanybojler, elektromos sütő 

szervizelése, beüzemelése.

Díjtalan kiszállás.

06-20/378-0427
www.haztartasigepszerelofirst.hu

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

Az akció  
2017. november 7-től 

december 2-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

899 Ft helyet t 

650  Ft
az újság  

fel mu ta tójá nak!

Mox  
felmosószett

Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–17

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

Telefon: 29/412-320

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton




