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Ezen a napon az 1956-os forradalomra és szabadságharcra, vala-
mint a Köztársaság kikiáltására emlékezünk. De ne feledkezzünk 
meg azokról sem, akik 2006. októberében brutális erőszak áldo-
zatai lettek. A forradalom végül elbukott. 1956. november 4-én 
hazaáruló hóhérok segítségével a szovjet tankok ezrei, az idegen 
elnyomás jelképei, acélszörnyetegei zúzták szét a hősies ellenál-
lást. Budapest utcáit tankok lepték el, Üllőn is tankok vonultak 
át, több ember megsérült, 2 ember áldozatul esett, egy üllőit ké-
sőbb végeztek ki. Történelmünk egész életünkön elkisér minket. 
Az utókor feladata, hogy megőrizze és ápolja múltunk nagyjainak 
emlékét.
Wass Albert szavaival élve: Csak a vér és a nyelv tudja összetar-
tani az embereket és a közös múlt emléke. Ha ez megszűnik, föl-
bomlik a világ!
Magyarország társadalmi fejlődését évtizedekre visszavetette az, 
hogy egyszerű emberek életét tették tönkre. egzisztenciálisan és 
erkölcsi értelemben egyaránt. Karrierek törtek derékba, életeket 
szorítottak perifériára. A legszörnyűbb, hogy az emberek lelké-
ben, szellemi értékrendjében követtek el agressziót egy alapjaiban 
hibás, beteges ideológiai érdekében. Az akkori média teljes támo-
gatásával, az oktatást a hatalom szolgálatába állításával, a kom-
munizmusnak egy olyan formáját kívánták megvalósítani, amiről 
a történelem bebizonyította - sajnos utólag - hogy zsákutca és vég-
telenül embertelen. A világban embermillióknak kellett meghal-
nia békeidőben a kommunizmus áldozataként.
Emlékezzünk! Hajtsunk fejet 56 eszméi, hősei előtt. Hajtsunk fe-
jet és soha ne feldjük őket és tanításukat. Őrizzük meg 1956 emlé-
két, mint hitet adó keserű kincset, és adjuk tovább nemzedékről, 
nemzedékre mint büszke örökséget!

Isten éltesse az 56-os hősök emlékét és Isten óvja a 
mai hősöket, és bennünket, Magyarországot!

Kissné Szabó Katalin
polgármester

1956. október 23-ra 
emlékeztünk

Részlet a polgármesteri ünnepi beszédből

Rövid hír az MTV-ből: 2011. október 12-én, 93 éves 
korában elhunyt Mészöly Dezső.

Mészöly Gedeon nyelvészprofesszor fia 1918-ban Budapes-
ten született. Kisgyermekként a nyarakat Kunszentmikló-

son, járásbíró nagyapja tanyáján töltötte; így került valami-
kor 1925-28 között Vargha Balázzsal, Vargha Domokossal 
(akik unokatestvérei voltak) egy nyáron Vargha Gyula löbi 
tanyájára. Elemi iskoláit a szegedi piaristáknál, a gimná-
ziumot Sárospatakon végezte. 1936-tól református teológiai 
hallgató, 1940-től 3 évig a Képzőművészeti Főiskola festő-
növendéke volt. Közben Párizsban irodalmi és színházi ta-
nulmányokat folytatott. 1942-ben Kolozsvárott avatták böl-
csészdoktorrá, disszertációját Villonból írta. 1946-48 között 
a Nemzeti Színházban segédszínészként, segédrendezőként 
és dramaturgként dolgozott. Ez utóbbi munkakört töltötte 
be 1958-ig a Madách Színházban is, közben 1951-54 között 
a Színház- és Filmművészeti Főiskola dramaturgiai tanára 
volt. 1943-ban (25 évesen) fordította le Shakespeare: Anto-
nius és Kleopátra c. darabját – 1946-ban Bajor Gizi az ő 
fordítását választotta. 1963-tól 15 éven keresztül dolgozott 
elsősorban fordítóként és dramaturgként a Magyar Tele-
vízióban. Nevéhez fűződik több film - a Liliomfi, a Bánk 
Bán, a Czillei és a Hunyadiak – forgatókönyve is. Műfordítói 
munkásságában központi helyen Villon műveinek tanulmá-
nyozása áll, lefordította a nagy francia költő szinte teljes élet-
művét. De az ő fordításában játsszák ma Magyarországon 
a legtöbb Shakespeare darabot, átültette magyarra Moliére, 
Agatha Christie, Heine műveit is (tudott francia, német, an-
gol, olasz, görög nyelven). Bár első versét 7 évesen írta, első 
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VARGHA GYULA - 
MÉSZÖLY DEZSŐ
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kötete 1975-ben (Önarckép retus nélkül), a következő 1983-ban 
(Villon árnyékában) jelent meg. 1992 óta vezette – először az 
MTV-ben, majd később a Duna TV-ben – a Lyukasóra c. műsort. 
1987 óta a Magyar Shakespeare Bizottság, 1992-től a Magyar Mű-
vészeti Akadémia tagja volt. Munkásságát 1953-ban József Atti-
la-díjjal, 1999-ben Kossuth-díjjal, 2008-ban Magyar Örökség díjjal 
ismerték el. A Duna 2 TV október 19-én 21:30-kor az „Éjjeli őr-
járat” c. műsor egész adásidejét Veiszer Alinda műsorvezetésével 
a Lyukasóra szereplőinek közreműködésével Mészöly Dezső em-
lékének szentelte. Akik látták a műsort, gondolom, egyetértenek 
velem abban, hogy szívhez szóló, igazán méltó megemlékezést 
láthattunk.Eddig a rövid nekrológ. De az országos (TV, rádió, 
újságok) megemlékezéseken túl miért illik Üllőnek külön is meg-
emlékeznie Mészöly Dezsőről?
A válasz nagyon egyszerű és rövid: azért, mert Vargha Gyula 

költészetének – s mai üllői is-
mertségének - elterjesztésében, 
népszerűsítésében rendkívül ko-
moly szerepe volt! 
Én először 1979 márciusában 
találkoztam Mészöly Dezső-
vel, aki akkor Vargha Balázzsal 
együtt az Általános Iskolában 
keresett meg, hogy a március 
22-i vetélkedőt tárgyaljuk meg, 
melyet Vargha Balázs vezetett 
(l. a könyvtár emlékkönyve).
A következő – személyes találko-
zó is – 1989. május 5-én, Vargha 
Gyula halálának 60. évforduló-
ján volt. Ekkor kerestük fel a 
széleskörű Vargha leszármazot-
tak idősebb tagjait (köztük Varg-

ha B., Mészöly D.). A 17 órától – a Nagyközségi Könyvtárban – a 
nagyszámú rokonság és üllői hallgatóság előtt a 60 éve elhunyt 
költőre emlékeztünk, melynek középpontjában kettőjük méltató 
szavai állottak. Ekkor kaptam ajándékba Mészöly Dezsőtől A vég-
telen felé c. Vargha Gyula kötetet (l. a 2.kép), melynek verseit, 
fordításait, a kötet végén lévő tanulmányokat Mészöly Dezső vá-
logatta (A költő – még életében kiadott kötetei ekkor már lassan 
a feledés homályába merültek, bár 1-1 példányt még idősebb ül-
lőiektől sikerült a könyvtárnak begyűjtenie – l. a tárló a könyvtár-
ban). 2003. november 4-én Vargha Gyula születésének 150. évfor-
dulóján a szülőfalu, Káva tartott egy szép megemlékezést, melyen 

mi üllőiek is ott voltunk. Az esemény a költő szülőházának falán 
lévő Vargha Gyulát ábrázoló dombormű avatásával záródott, a 
beszédet Mészöly Dezső mondta el. Üllő számára a legfontosabb 
esemény 2004. május 2-án volt; Vargha Gyula halálának 75. év-
fordulója alkalmából az Üllő Nagyközségi Könyvtár ekkor vette 
fel a költő nevét. A megemlékezések és köszöntők után Mészöly 
Dezső avatta fel a könyvtár falán az emléktáblát a rendkívül kiter-
jedt család nagyszámú leszármazottai és az üllőiek jelenlétében 
(Beszédében Mészöly Dezső nagyközségünket városként említet-
te; mintegy vizionálta az egy év múlva bekövetkező valóságot, a 
2005-ös városi rang elnyerését!). A számunkra fontos következő 
eseményre 2006. 
május 25-én került 
sor; ekkor lett be-
mutatva a szintén 
Mészöly Dezső vá-
logatta és szintén 
A végtelen felé c. 
Vargha Gyula kö-
tet: egy bővebb ki-
adása az 1985-ös-
nek. A kötet a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram és Üllő Város Önkormányzata 
támogatásával a Hét Krajcár Kiadó gondozásában jelent meg. A 
műsoros rendezvény keretében Mészöly Dezső mutatta be a ver-
ses kötetet, majd utána dedikálta is azt (l. 3.sz.kép). Sok üllői 
lakos vette meg a könyvet, illetve az intézmények (könyvtár, is-
kola). Tulajdonképpen így lett megteremtve annak alapja, hogy 
2007-től évente Vargha Gyula szavalóversenyt tudjunk hirdetni: 
ettől az időtől Vargha Gyula költészete bárki számára könnyen 
hozzáférhetővé vált. Mészöly Dezsővel én személyesen ekkor ta-
lálkoztam utoljára, de a „TV képernyőjén keresztül” még előtte, 
és utána is sokszor, mert egyik kedvenc műsorommá vált a Lyu-
kasóra. Az a műsor, mellyel Mészöly Dezső igazán országos is-
mertséget szerzett, s amelyben évente, kétévente mindig feladott 
1-1 Vargha Gyula verset szereplőtársainak: ma is emlékszem az 
„Eltűnt nyár” az „Epilóg”, vagy a 2005.  november 6-i adásban 
idézett „Csillagos éj” c. versre, a feladványra. Mészöly Dezső a 
„polihisztor”, a „színész”, a „játékos ember”, a „szórakoztató szel-
lem” (Lyukasóra-béli társai jellemezték így) elment. Az ország la-
kói mellett búcsúznak Tőle üllői tisztelői is, saját ars poétikájával: 
„Akármiként tartjuk fel a mércét a vers csak úgy szép, ha nem 
tudjuk miért szép”.

Fehér László

M É S Z Ö LY  D E Z S Ő

November 4.

November 4-én, a Templom téren a kegyelet gyertyáival 
emlékeztünk meg az október 23-i forradalom letiprásáról. 

A MIÉP helyi szervezete

Képviselői fogadó óra: Kondás Imre a 4. számú választó kerület megválasztott 
képviselője minden kedden 16:30-tól a Könyvtárban.

Elérhetősége: kondasimre@gmail.com



Városunkban az elmúlt években szerencsére ismét nagy 
hangsúlyt kaptak a faültetési akciók hol civil, hol pedig ön-
kormányzati kezdeményezésre. A közterületeken kezd meg-
jelenni az élet, köszönhetően a szabadidős létesítmények, 
sportpályák, sporteszközök telepítésének.
Így van ez  a Kisfaludy téri új óvodánk melletti  játszótéren 
(Agyagosban) is, ahol faültetéssel igyekeztünk szebbé, kel-
lemesebbé tenni a környezetet.
80 db Ginkgo biloba, magyarul: páfrányfenyő ültetése tör-
tént meg az Önkormányzat közmunkásainak segítségével.
A páfrányfenyő lombhullató, gyógynövényként ismert fa, 
amely a páfrányfenyők (Ginkgophyta) törzsének egyetlen 
ma élő faja. Ősi növényfaj és közeli rokonai, melyeknek a 
levele már hasonlított a mostani páfrányfenyőéhez, mint-
egy 270 millió évvel ezelőtt a földtörténeti őskorban fej-
lődtek ki.
Az egyik leghosszabb életű fafajta, Ázsiában ezer évnél idő-
sebb példányok is ismeretesek. Ellenálló a betegségekkel 
szemben, koronája ellenáll a szélnek, hókárnak, fája a kár-
tevőknek. 20–35 méteresre nő meg. 

Városunk nevében köszönjük a 80 db facsemete fel-
ajánlását Németh Jenő úrnak, a Silvanus Díszfa-
iskola tulajdonosának és ügyvezető igazgatójának, 
valamint Kocsis Adalbert úrnak, aki szakértelmé-
vel segítette a fák szakszerű ültetését.

Gazdagabb lett városunk közterülete. Vigyázzunk rá, hogy 
sok-sok éven át legyen része környezetünknek és tegye szeb-
bé mindennapjainkat!

Kissné Szabó Katalin
polgármester

Második termésünnep a 
Gyöngyvirág tagóvodában

Faültetés az Agyagosban

A TÁMOP 3.1.4. pályázat innovációjának keretében valósítottuk meg 
az egy hétig tartó Termésünnep sorozatunkat immár második alkalom-
mal. Minden napra jutott valami érdekesség, tennivaló. Az ünnepet az 
őszhöz kapcsolódó sok-sok beszélgetés, megfigyelés és gyűjtőmunka 
előzte meg, amibe a szülőket is aktívan bevontuk. A termésünnep első 
napján „Termés zene-bonát” tartottunk. Mindenféle termésből „hang-
szereket” készítettünk, amikkel az ünnephez kapcsolódó mondókáin-
kat, dalos játékainkat, dalainkat kísértük. Másnap „Termés ugri-bugri” 
címmel ügyességi és sportversenyeket szerveztünk minden csoportban, 
mely nem hétköznapi kihívásokat tartogatott a gyerekek számára. Volt 
célba dobás, akadálypálya, szlalomozás, kincskeresés. A következő nap 
a „Termésszobrászat” nevet viselte, ahol a szülők bevonásával pillanatok 
alatt elkészült a tökből vitorlás hajó, a sütőtökből elefánt, a brokkoliból 
súlyemelő, cukkíniből kukac, krumpliból sündisznó, padlizsánból ping-
vin. Az elkészült munkákat másnap a Terméskiállításon mutattuk be 
az érdeklődőknek. Az igazi meglepetést a Pillangó csoportos gyerekek 
okozták számunkra, akik a „Mesetermés” napon Kipp-Kopp meséjét 
mutatták be óriási lelkesedéssel és átéléssel. Minden gyermek megmu-
tathatta tehetségét, ügyességét. Az utolsó nap is tartogatott meglepeté-
seket, hiszen az „Íz-varázslat” napján minden csoport elkészíthette azt a 
finom csemegét, amivel a többi csoport gyermekeit megkínálhatta. Volt 
ott finom vitamin és gyümölcssaláta egzotikus és hazai gyümölcsökből, 
sütőtök csemege, banánturmix és kókuszos répagolyó. A Termésünnep 
lebonyolítása bizony nem kevés előkészületet, szervezést és együttesen 
végzett közös munkát igényelt az óvoda valamennyi dolgozójától, de 
a sikeres lebonyolítás meggyőzött mindenkit, hogy a befektetett mun-
ka minden esetben megtérül. Nagy köszönettel tartozunk a Szülőknek, 
akik segítsége nélkül a Termésünnep nem lehetett volna ennyire sikeres. 
Köszönjük a meghívott kedves vendégeinknek, hogy jelenlétükkel meg-
tiszteltek bennünket és osztoztak örömünkben. Jövőre folytatjuk…

Micsinai Istvánné - tagóvoda-vezető

Külön köszönet gyermekeink nevében Greskovits Gábor-
nak és családjának a 250 kg sütőtökért, amelyet felaján-
lottak városunk óvodásainak és az iskolások részére.

Üllő Város Önkormányzata

Női-, férfi-, gyemekfodrászat
Szeretettel várjuk Kedves új Vendégeinket 

fiatalos, vadonatúj üzletünkbe!

Cím: Üllő, Ócsai út 1.

Teljes körű fodrászati szolgáltatás 
Nyitva tartás: H-P: 8:30 - 18 óráig

     Sz:    08 - 14 óráig
Telefon: Ancsa 06 70 283 - 8481
               Kriszti 06 30 623 - 7501

Üzletünkben Horváthné Rozika 
pedikűr-manikűr-masszázs szolgáltatást nyújt.

Bejelentkezés: 06 70 455 - 1550 Szerződött partner
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Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete
2225 Üllő, Pesti út 106. • Telefon/Fax: 06/70 701-1177



Mihály napi vásár a Bóbita óvodában 2011. október 1-jén.
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A Mihály napot a népi kalendárium pásztorünnepként tartja szá-
mon. Ezen a napon hajtják be a legelőről a legtöbb állatot a téli 
szálláshelyre. A néphit szerint ekkor szűnik meg a fű növése, a 
halak a víz fenekére húzódnak. A nappalok rövidülnek, vásárokat 
tartanak. Idén is megrendezésre került óvodánkban a hagyomány-
őrző Mihály napi vásár. Dócsné Bodnár Gizella tagóvoda vezető 
köszöntőjében üdvözölte Kissné Szabó Katalin polgármester-
asszonyt, a megjelent szülőket, nagyszülőket, vendégeket, majd 
Véghné Musil Ildikó óvodapedagógus kedves szavai után hivatalo-
san is megnyitották a vásárt.

                            „Nagy vásár volt gyerekfalván,
                            Ott aludtam éjjel szalmán.
                            Reggel a vásárba mentem,
                            Három kismalacot vettem.
                            Addig számlálgattam őket,
                            A háromból mindjárt öt lett.
                            Hét malaccal hazamentem,
                            Mind a tízet felneveltem.”

A Kenderkócok üllői gyermek néptánccsoport műsora követke-
zett, Majorosi Marianna vezetésével. Őket óvodánk nagycsopor-
tosai követték, akik nagy izgalommal készültek kis műsorukra. 
Vásári játékot mutattak be 
énekkel, mondókával, gyö-
nyörű, új népviselet jellegű 
ruháikban.
Sok színes vásári portéka 
kínálta magát, volt ott kis 
ostor, őszi asztali dísz, szél-
forgó, bóbitás hűtő mágnes, 
mézeskalács, sütemények, 
simi-labda, lekvárok cserép-
edényben, savanyúság, puli 
kutya, textil rózsa, mécses 
tartó, stb. a színes vásári 
kínálat az óvodai dolgozók 
és a szülők kézügyességét 
dicsérte, amelyet ezúton is 
köszönünk.
Vásároltak is a megjelentek, 
és hogy ne éhezzenek, arról 
a konyhán dolgozók és a dadus nénik gondoskodtak, friss lángos-
sal, palacsintával. A gyerekek bóbita tallérral vásároltak, amelyet 
előző héten ügyességi vetélkedő során lehetett megszerezni, kü-
lönféle feladatok teljesítésével, például célba dobás őszi termések-
kel, gólyalábon járás, karikába ugrálás, „malackergetés” stb. Senki 
nem ment haza vásárfia nélkül, a gyerekek lelkesen mutogatták 

egymásnak újonnan szerzett „kincseiket”. Ezen a napon került 
sor óvodánk új „ékességének”, a kemencének a felavatására is, 
mely példátlan szülői összefogás eredményeként jöhetett létre. A 
szülők nevében ezért külön köszönet illeti Véghné Musil Ildikót, 
aki megálmodta és megszervezte, Barta Istvánt, Győri Sándort, 
és Schaffer Tibort, Horváth Attilát, akik megvalósították, Füles 
József építőanyag kereskedőt, a kedvezményes építési anyagért, 
valamint Földi József fuvarozót a bontott tégláért, a nagypapákat, 
apukákat a téglák megtisztításáért.
A vásár folyamán lehetőség adódott, hogy a pedagógusok és a 
szülők igazi családias hangulatban kötetlenül beszélgessenek egy-
mással, míg a kemencében sült a sütőtök, amit az üllői Presinczki 
családtól kapott óvodánk. Delet ütött a toronyóra, mire vége lett 
a vásárnak és elindultunk haza. 

Ezúton is köszönjük a Reflex Kft.-nek a hangosítást, a Williams 
TV-nek, hogy rögzítette rendezvényünket, valamint a szülők és az 
óvodai dolgozók önzetlen és odaadó munkáját, amellyel hozzá-
járultak a sikeres és jó hangulatú ünnep lebonyolításához.

Bóbita Óvoda SZSZK.

„Parazsad süssön kemence, cipót puhára, kerekre…”

 Végre elkészült a búbos ke-
mencénk a 2010-es év óvoda 
jótékonysági bál bevételéből, 
amely méltó jelképe lesz a 
hagyományápoló óvodai éle-
tünknek. Eleink is egymás 
szájáról lesték el a szót, egy-
más kezét figyelve tanulták a 
mozdulatot, hagyományoz-
ták apáról, fiúra a tudást, 
tapasztalatot. A kemence 
a népi életmód része volt, 
amely generációkon keresz-
tül a családi fészek melegét, 
hangulatát erősítette. A ki-
sebb gyermekek a kemen-
cepadkán ülve hallgatták a 
mesét, majszolták a zsíros 

kenyeret. Ebből a hangulatból szeretnénk egy picit visszahozni, 
érzékeltetni a kicsikkel. Köszönjük a sok-sok áldozatos munkát, 
segítséget, gondoskodunk arról, hogy a kemencénk „hamuba” sült 
pogácsája jó útravaló legyen óvodásaink számára.

Dr. Véghné Musil Ildikó
Óvodapedagógus

Üllői közösségi ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
Tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu

Jubiláló házaspárok köszöntése
Hivatalunk  hagyományteremtő jelleggel immár negyedik alkalommal rendezi meg  a  jubiláló házaspárok köszöntését. 

Ezúton szeretettel meghívjuk és várjuk mindazon településünkön élő jubiláló házaspárokat, 
akik 25, 50, illetve 60 évvel ezelőtt kötöttek házasságot.

Az ünnepség lebonyolítására 2011. november 18-án 17,00 órakor  kerül sor a Római Katolikus templomban, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információ: Szászik Istvánné anyakönyvvezető Tel: 29 320-011/110
Kissné Szabó Katalin, polgármester 
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Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005

Meg merem kockáztatni a kijelentést: városunk 
minden lakója tudja, van Üllőnek zeneiskolája, 
melyben immár 20. éve rendületlenül, magas 
színvonalon folyik a zeneoktatás. Büszkék is le-
hetünk erre, hiszen a mai gazdasági krízis több 
oktatási intézmény bezárását is jelentette. Üllőn 
azonban egyre szépülő külsejével, egyre szebb 
eredményeivel, szíveket melengető előadásaival 
folyamatosan hírt ad magáról a Harmónia Zene-
iskola. 
Tanáraink, növendékeink és jószándékú szülők segítő közreműkö-
désével arra az elhatározásra jutottunk a tanév elején, hogy jóté-
konysági bált rendezünk intézményünk javára. Első bálozókként 
nehéz, mégis izgalmas feladatot vettünk a vállunkra. Szerveztünk, 
támogatókat kerestünk és szólítottunk meg, műsort állítottunk 
össze… …és egyszercsak rádöbbentünk: elérkezett a nagy nap. 
Október 21-én pénteken este hét órára készenlétben álltunk a Kö-
zösségi Ház ajtajában, és remegő lábbal fogadtuk vendégeinket. 
A visszajelzések alapján megállapíthatjuk: „rutinos kezdők” va-
gyunk (kaptuk a kedves kritikát), hiszen olyan programmal, va-
csorával tudtunk előrukkolni a szép számú – 90 fős – vendégse-
regnek, hogy emlékezetessé tettük számukra ezt a napot.
Lelkileg, testileg elfáradtunk hajnalra, még inkább másnapra, 
mire a bulira emlékeztető utolsó morzsát is eltakarítottuk a hely-
színről, mégis jóleső volt ez a fáradtság, amit éreztünk. 
Szívünkben leírhatatlan a hála azóta is, hiszen egy egyszerű kö-
szönöm nem tudja kifejezni azt a rengeteg érzést, ami bennünk 
van. Mégis megpróbálkozom mind a magam, mind zeneiskolánk 
tanárai, és legfőképp jelenlegi és leendő növendékeink nevében 

megköszönni mindazt a segítséget, amit a bál meg-
szervezéséhez, sikeres lebonyolításához kaptunk 
azért, hogy hangszereink helyrehozását, felújítá-
sát megkezdhessük. 
Aki segített, akár egy tálca sütemény megsütésé-
vel, tombola felajánlással, vagy bármilyen más 
formában támogatott bennünket, az a művészetet 
támogatta. Éreztette velünk, hogy fontos számára 
a zenei kultúra, fontos számára a településünkön 
működő kulturális élet. 

Biztos vagyok benne, hogy mindannyian, akik ott voltunk, sokáig 
emlékezni fogunk a Kenderes Néptáncegyüttes nyitótáncára, zene-
iskolánk tanárainak és növendékeinek színvonalas zenei műsorá-
ra (növendékeink közül felléptek: Szőnyi Levente Donát, Kovács 
Gábor Márk, Czink Levente Márton, Balogh Dénes Levente, Var-
ga-Balázs Dorottya, Fazekas Gábor), Kalina Enikő, Tóth Anna és 
Dócs Péter fergeteges operett előadására, valamint a Jazz Bond 
zenekar élvezetes játékára. Köszönjük mindannyiuknak!
Külön köszönöm a Harmónia Zeneiskola tanárainak és dolgozói-
nak, valamint a Harmónia Kórus tagjainak a közreműködést, azt 
a lelkesedést, mely a színpadról is mindvégig sugárzott róluk. 
Nem utolsó sorban köszönet illeti a Szülői Munkaközösség tag-
jait, akik a szervezésben és a lebonyolításban áldozatos munká-
jukkal egy emberként álltak mellettünk. 
Most nehéz, mégis örömteli munka áll előttünk, hangszereink fel-
újításával felkészülhetünk a következő 20 évre, hogy tovább szól-
hasson a muzsika!

Hofbauer-Mezei Márta
 zeneiskola igazgató

…hogy tovább szólhasson a muzsika
Jótékonysági bál a Harmónia Zeneiskoláért

 „Szülők, nevelők az iskoláért”
Jótékonysági Bál

az Árpád Fejedelem Általános iskola Szülői Munkaközössége
 ismét összefogott annak érdekében, hogy javítsa a tanulók 

körülményeit, és az iskolát szebbé tegye.

2011. november 19-én 19 órai kezdettel
bált rendez az Üllői Művelődési Házban

A zenét Ladányi Péter és zenekara szolgáltatja, 
a műsort az iskola diákjai adják.

Jegyek kaphatók: az SzMk tagoknál, és az iskola titkárságán
Jegyek 2.500,-Ft (vacsorával) Támogatói jegyek (500.- Ft)
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Árpád Fejedelem Általános iskola
2225 Üllő, Malom u. 1. • Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: afai.ullo@btel.hu 7

Állatok világnapja alkalmából 2011. októ-
ber 4-én került megrendezésre az alsó tago-
zatos kisdiákok körében az a rajzverseny, 
ami megemlékezik az állatok fontosságá-
ról. Ezen a napon is, mi pedagógusok fo-
kozottan hívtuk fel gyermekeink figyelmét, 
az állatok hasznosságáról, szépségéről, 
gondozásáról, védelméről, megbecsülésé-
ről, környezetük védéséről, óvásáról. Jó 
alkalom volt ez arra, hogy elmélyedjünk 
ebben a témában, kicsit belelássunk test-
felépítésükbe, biológiájukba, sőt rend-
szerezzük élőhelyük, táplálkozásuk, sza-
porodásuk szempontjából. A tanulókban 
ezáltal tudatosult, hogy minden állat mére-
tétől, színétől függetlenül a maga területén 
hasznos, sőt pótolhatatlan érték. Rengeteg 
kérdés merült fel a gyerekek fejében a té-
mával kapcsolatban, ami tovább vitte lelke-
sedésüket, és célt ért azon a ponton, mikor 
megértették, hogy az állatokat tisztelni, 
szeretni, becsülni kell. A rajzversenyen az 
osztályfőnökök, az osztálytanítók és rajz-
tanárok irányításával, minden osztály részt 
vett. A rajzokból a legsikeresebbeket Geér-
né Szenyán Andrea és Harainé Schweitzer 
Zsuzsanna gyűjtötte össze. Ezután zsűriz-
tük a beérkezett pályamunkákat. A har-
madik évfolyamon Erdő Ljuba tanárnőt 
is bevontuk az értékelésbe. Az értékelési 
szempontok között szerepelt a térkitöltés, 
a képi egyensúly, a színezési technika, az 
arányok, a hasonlóság, a kidolgozottság, 
a részletezés,  árnyaltság, de nem hagy-
hattuk figyelmen kívül az egyedi, már-már 
művészi kifejezési módokat sem. Szeret-
ném megemlíteni, hogy a zsűrinek nagyon 
nehéz dolga volt a harmadik és a negyedik 
évfolyamon, különös tekintettel a 3.a. és a 
4.z. osztályos munkák értékelésénél, hisz 

kiemelkedően sok és szép, igényes munkák 
születtek ezekben az osztályokba. Minden 
évfolyamon I. II. és III. helyezést adtunk 
ki, valamint sok értékes, jól átgondolt és 
kidolgozott munkákat különdíjjal jutal-
maztunk. A helyezetteket és a különdíjban 
részesülőket az iskolarádióban is közzé 
tettük, valamint értékes ajándékokkal és 
oklevéllel jutalmaztuk, amit október14-án 
az első szünetben a felső emeleti aulában 
nyújtottunk át. Ezen felül minden gyer-
meknek, aki dolgozott, egy kis édesség-
gel kedveskedtünk. Ehhez a DÖK adta az 
anyagi hozzájárulást. Köszönjük nekik! A 
II. emeleti folyosón egy kis kiállítást ren-
deztünk a szebbnél szebb munkákból. Re-
méljük, hogy az évről évre megrendezett 
kiállítás gyönyörködtet, tanít, gondolkod-
tat, és nem utolsósorban mélyíti és széle-
síti diákjaink tudását, élményét.
Köszönet mindenkinek, aki valamilyen 
módon hozzájárult ehhez a kiállításhoz.

És most lássuk a díjazottak 
névsorát.

1. osztály

I.    Mertlik Lili, Nagy Csenge, Vigh Alexa 1.c
II.  Pető Jázmin 1.z
III. Zsiday Dorottya 1.c, Bambach Lajos 1.b

2. osztály

I.    Kremser Alexandra, Tóth Richárd 2.b
II.  Jobbágy Laura 2.a, Savanya Letícia 2.c
      Kaneff Tamara 2.z
III. Lakatos Mercédesz 2.a
      Kovács Petra 2.c

3.osztály

I.    Radnits Tamás 3.a, Elek Réka 3.z/b
II.   Hudák Zoltán 3.z/a, Horváth Balázs 3.a,
      Tóth Attila 3.z/a, Zubor Viktor 3.z/b,
      Schnotter Tamara 3.z/a
III. Mészáros Eliza 3.a, Kádár Krisztina 3.a
      Szentirmai Domicián 3.a, 
      Polner Lili 3.z/b

Különdíj
Bagó Míra 3.z/b, Szíjártó Vanessa 3.b,
Böckl Medárd 3.a, Cser J. Benedek 3z./a,
Paulusz Levente 3.a, Paulusz Zsombor 3.a,
Elek Réka 3z./b

4.osztály

I.   Ilkei Zsanett 4.z, Dócs János 4.z,
      Varga Dániel 4.z,
      Aschenbrenner Sándor 4.z
II.  Botos Máté 4.c, Vámos Noémi 4.c
III. Lukács Tímea 4.c, Balogh Zoárd 4.c

Különdíj
Sáfár Orsolya 4.z, Benkó Csenge 4.z,
Farkas Nándor 4.z, Lázók Johanna 4.z
Bajkai Barbara 4.z

GRATULÁLUNK, 
A  GYŐZTESEKNEK ÉS AZ 

ÖSSZES VERSENYZŐ 
GYERMEKNEK, AKIK 

HOZZÁJÁRULT AZ ÁLLATOK 
VILÁGNAPJA 

MEGÜNNEPLÉSÉHEZ 
ÉS SIKERÉHEZ!

Harainé Schweitzer Zsuzsanna
Geérné Szenyán Andrea

Állatok világnapja alkalmából rendezett rajzverseny
Az alsó tagozaton a 2011/2012-es tanévben

Jogi tanácsadás
A Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanácsadást tartanak a lakosság részére a Városi Sport-
csarnokban, melyre kizárólag telefonon lehet bejelentkezni. Az alábbiakban közöljük a tanácsadás időpontjait, a tanácsadást tartó 
ügyvéd nevét, illetve telefonszámát, melyre várják az érdeklődők hívását. 

Dr. Szikora Gábor
(06-30/456-0889)

november 29.: 18:00 - 20:00, 
december 13.: 18:00 - 20:00

Dr. Szkalka Tamás 
(06-20/555-6513)

november 7.: 10:00 - 12:00, 
december 5.: 10:00 - 12:00
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A Sportliget Lakópark  úthálózatának hossza 3,5 km, amelyből 
eddig egy kb. 600 m-es szakasz került kiépítésre aszfalt burkolat-
tal, az úthálózat többi részén, pedig csak az útalap kiépítése tör-
tént meg évekkel ezelőtt. 

A Pelle István utca lakói (Dobi Krisztián, Filip Krisztián, Markó 
Árpád, Szűcs Andrea, Bárány Ferencz, Krahulcsán Márk, Tuskán 
Tünde, Petrus Mariann, Petyik János, Horváth Ildikó, Lőre At-
tila)  úgy döntöttek, hogy vállalják az utca 60 m-es szakaszának 
martaszfaltos burkolattal történő borítását, mivel az esős időszak 
beköszöntével az utcában rendszerint nagy felületen áll a víz, és a 
közlekedésben ez problémákat okoz.
A munkálatokkal Földi József vállalkozót bízták meg, aki munka-
géppel készíti elő az út alapját, és az oda hordott martaszfaltot 

elteríti. A vízszikkasztó árok néhány helyen javításra szorul, ezért 
Üllő Város Önkormányzata azzal támogatja az útépítési munká-
kat, hogy ezen a szakaszon az árok keresztmetszetének durvább 
szedését munkagéppel elvégezteti, a rézsű- és fenék finomításait 
pedig kézi erővel, a közmunkások segítségével kialakítja. A hosz-
szútávon is megfelelő műszaki megoldásokban Vaszari Imre, a 
Magyar Közút Non-profit Zrt. Monori Üzemmérnökség vezetője 
nyújt segítséget.
Ez az egyedi megoldása a helyi problémának mindenképpen el-
ismerésre méltó, és közönet illet érte minden közreműködőt. Saj-
nos azonban azt is el kell mondani, hogy a probléma viszont nem 
egyedi, hanem a legtöbb utcát érinti ezen a területen.

Szeptemberi megválasztásommal egy időben elindítottuk a Vízi-
közmű Társulás teljes átvilágítását, és az összes elvégzésre váró 
közműfejlesztés feltérképezését, azokra árajánlatok beszerzését. 
Ez a folyamat a végéhez közeledik, és amint az összes informá-
ció a rendelkezésünkre áll, ki tudjuk dolgozni azt a javaslatot és 
munkatervet, ami reményeim szerint az egész lakópark számára 
kézzelfogható előrelépést jelent a jelen állapotokhoz képest.
Egy dolog viszont egészen biztos: csak közös erővel és hasonló 
összefogással  – mind a lakosság, mind pedig az Önkormányzat 
részéről – fogunk tudni eredményeket elérni, aminek a meglétéről 
ez az eset is tanúbizonyságot jelent.

Szabó Zsolt
Sportilet Lakópark Víziközmű Társulat ügyvezetője

Lakossági összefogás a Pelle István utca útjavítására

FELHÍVJUK A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT, 

HOGY ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. NOVEMBER 14-ÉN (hétfő) 17,00 ÓRAKOR 
KÖZMEGHALLGATÁST TART.

A közmeghallgatás helyszíne: Közösségi Ház - Üllő, Gyömrői út 24. 

Napirendek:
1. Tájékoztatás a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos helyzetről

2. Tájékoztatás a 2011. évi fejlesztésekről és beruházásokról
3. Közérdekű kérdések, javaslatok

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy kérdéseiket, felvetéseiket előzetesen írásban is eljuttathatják 
a Polgármesteri Hivatal titkárságára, vagy a titkarsag@ullo.hu e-mail címre.

Üllő Város Önkormányzata

FELHÍVÁS!
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Üllői Hírmondóba hirdetésfelvétel: ulloihirmondo@gmail.com

SZELEKTÍV HULLADÉK (SÁRGA ZSÁK)
(hétfő - kedd): november 14-15., december 12-13., 

 ZÖLDHULLADÉK (ÁTTETSZŐ ZSÁK)
(péntek): november 11.

A hulladékbegyűjtés napjai 2011-ben:

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 20-i ülésén, a követ-
kező közérdeklődésre számot tartó döntéseket hozta:

Döntés született, 

- a Maglód és környéke közösségi ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Tár-
sulási Megállapodás módosításáról

- az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi 
Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény és a gazdaságilag hozzá tartozó intéz-
mények között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról
- az óvodák házirendjének elfogadásáról
- az üllői Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesülettel való Együttműködési Megállapodás 
megkötéséről 
- a Kínában található Dan Jiang Kou várossal való testvérvárosi kapcsolat létesítéséről, 
melynek célja, hogy a kínai partnereinkkel együttműködhessünk a Ferihegy Ipari Park 
gazdasági fellendítésén. 
- A Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése elne-
vezésű pályázaton való indulásról, azzal a feltétellel, hogy nyertes pályázat esetén a 
beruházást 2013-ban kezdi meg.
- az üllői csatornahálózatban működő kis házi átemelők - meghibásodás ütemében 
történő - cseréjéről valamint az új házi átemelők beszerzéséről és további üzemelte-
téséről. Az átemelők cseréje alkalmával az Önkormányzat, az ingatlantulajdonos és 
a GYÁVIV Kft. között egy háromoldalú szerződés jön létre, amely szabályozza az 
átemelő működtetésének feltételeit és üzemzavar, vagy meghibásodás esetén, annak 
okától függően a felelősség- és költségviselő megnevezését.
- az Árvácska utcai csapadékvíz elvezető árok kiépítéséről, a Gyár és Zug utcai csapa-
dékvíz elvezető árkok átalakításáról, valamint a 105-ös csatorna partemeléséről, amit a 
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési koncepció elkészítésénél figyelembe kíván 
venni. 
- a mezei őrszolgálat létrehozásának vizsgálatára egy munkabizottság létrehozásáról. A 
munkabizottság tagjai: Fehér Imre alpolgármester, Udvardi Mátyás képviselő, Kerezsi 
Sándor külsős bizottsági tag, Ladányi Ágnes hatósági irodavezető, valamint Oltványi 
János környezetvédelmi referens. 
- a László utca – lépcső kialakításával történő -  megnyitásáról a Hajcsár utca felé, 
amelynek kivitelezésére  2012-ben  kerül sor.
- a 2012. évi belső ellenőrzési tervről
- a helyi ösztöndíjról szóló rendelet módosításának szabályozási koncepciójáról. Az en-
nek alapján elkészült rendelettervezetet a Képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalja.

Almási Adrienn
ügykezelő
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Változtak a szociális étkeztetés 
térítési díjai

Üllő város és környéke iparosok - vállalkozók - kereskedők internetes adatbázisa, 
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a

www.kabor.hu vagy www.nyugdijas.com weboldalakon. Mobilon: 06-20/971-6282

2011. október 1-től módosult Üllő Város szociális rendelete, az 

alábbiak szerint:

„27. § (1) Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít a szo-

ciálisan rászorult személyek részére. Az étkeztetés biztosítása te-

kintetében szociálisan rászorultnak tekintendő az, akinek a jöve-

delme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 300 %-át, / jelenleg 85.500 Ft/ és

- a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő személy

- egyedülálló és egészségi állapota miatt önmaga ellátásra 

  átmenetileg nem képes,

- fogyatékossági támogatásban részesül,

- magasabb összegű családi pótlékban részesül,

- vaksági járadékban részesül,

- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, ill. 

  legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,

- szenvedélybeteg,

- tartós munkanélküli,

- hajléktalan,

- átmeneti jelleggel krízishelyzetben van.”

„29. § (1) A szociális étkezésre jogosult által - az önkormányzati 

támogatás figyelembe vételével - az étkeztetésért fizetendő szemé-

lyi térítési díj:

a, ha az ellátott jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum

   150 %-át 50,-Ft/nap

b, ha az ellátott jövedelme a nyugdíjminimum 150-a és 300 %-a 

között van 90,-Ft/nap”

(2) A szociálisan nem rászorult személy is igénybe veheti az étke-

zést. Esetében az étkeztetésért fizetendő térítési díj 385,- Ft/nap, 

az ebéd kiszállításáért fizetendő térítési díj 210,-Ft/nap.

A kiszállítás díja nem változott

- a nyugdíjminimum 150%-áig    /jelenleg 42.750 Ft/ 60 Ft/nap

- a nyugdíjminimum 151-300 %-áig /42.751-85.500Ft/ 150 Ft/nap

- a nyugdíjminimum 300%-a felett /85.501 Ft-tól/ 210 Ft/nap

Természetesen, amennyiben az ellátott vagy hozzátartozója maga 

viszi el az ebédet a konyháról, abban az esetben nem kell a kiszál-

lítási díjat megfizetni.

Akik igénybe kívánják venni az étkeztetést  kérjük, 
jelentkezzenek a Humán Szolgáltató Központban, 

Üllő Ócsai út 8. sz. alatt.
(Telefon: 29/320-023)

A Magyar Vöröskereszt Monori Szervezete részéről Üllő Város 
Önkormányzata élelmiszer adományt adott a rászorulóknak. Az 
élelmiszerosztásban 526 személynek tudtunk élelmiszert osztani. 
Köszönetet érdemel Önkormányzatunk a fuvarköltség átvállalása 
miatt. Nagyon sok segítséget kaptunk a helyi TÜZÉP munkatár-
sától Horváth Józseftől, aki szinte „ördögi”gyorsasággal vett részt 
a lerakodásban.

Burgonyaosztás

Az Egészségügyi Szociális Bizottság az előző évekhez hasonlóan 
ebben az évben is biztosított lakossági célra burgonyát, 2011. ok-
tóber 4-én. A képviselők kérésének eleget téve azok az idős, vagy 
rászorult emberek, akik az osztásra nem tudtak eljönni, azok ré-
szére a hivatal gépkocsivezetője szállította ki a burgonyát.
A helyi Polgárőrség biztosította a rendet. Köszönjük az együtt-
működést.

Németh Elekné
szoc. munkás

Élelmiszerosztás 2011.

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

A három patika az alábbiak szerint 
osztotta meg az ügyeleti rendjét:

November 7-13-ig: 
Csillag Patika

November 14-27-ig: 
Szent Ilona Gyógyszertár

November 28-December 4-ig: 
Csillag Patika

Helyesbítés ,,Az üllői labdarúgás története“ c., Hírmondó előző 
számában megjelent cikkhez.

Elnézést kérek a Tisztelt Olvasótól és az érintettektől, a cikkbe 
több elírás is ,,becsúszott“.
12. oldalon: az 1912-es alapcsapat - és nem alapcsoport - a he-
lyes. A 13. oldalon: az 1954. május 6-i Üllő-Nagykőrös mérkőzés 
játékosainak felsorolásában Béky Miklós neve helytelenül (Béki) 
jelent meg. Valamint 1948-ig az ÜDSÖK keretében folyt a labda-
rúgás, és nem 1958-ig, két szakasszal lentebb: 1969-ben a Magyar 
Népköztársasági Kupában a 64 közé jutott a csapat - és nem 1979-
ben, szintén ezen az oldalon: döntő hibát követett el az első gól-
nál, s nem a döntő gólnál!

F.L.

Helyesbítés
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A könyvtár nyitva: Hétfő és Kedd: 1/2 11-18-ig,  Szerda: zárva; 
Csütörtök: 1/2 11-18-ig;   Péntek: 8-16-ig;   Szombat: 8-12-ig;   Vasárnap: zárva

Országos TAEKWONDO 

bajnokságon vettünk részt…

Ez év október 22-én Pécsen rendezték meg az országos bajnoksá-
got. Edzőnk, Tóth Balázs több hónapi kemény edzéssel készített 
fel bennünket a versenyre. A délelőtti „összecsapások” sok tanul-
sággal szolgáltak számunkra, melyeket igyekeztünk hasznosítani  
saját mérkőzésünkön. Délutánig nagy volt az izgalom, ugyanis mi 
ekkor kerültünk sorra.

Az esti eredményhirdetéskor iskolánkból indulók minden korosz-
tályba dobogóra jutottak.

A következő eredmények születtek:
                      Zoltán Gergely 4.a III. helyezés
                      Árpási Barna 8.z III. helyezés
                      Botlik Bence 6.z. III. helyezés
                      Szeghalmi Tamás 6.z III. helyezés

Szeretjük ezt a sportot, mert miközben harcművészetet tanulunk, 
fejlesztjük erőnlétünket, állóképességünket, önfegyelmet és önvé-
delmet tanulunk egy nagyon jó közösség tagjai lehetünk!

Köszönjük edzőnknek a felkészítést, az üllői DSE-nek 
a támogatást!

Botlik Bence és Szeghalmi Tamás, 6/z osztályos versenyzők

SHOTOKAN  NYÍLT  ORSZÁGOS  
BAJNOKSÁG

Budapest, 2011. október 22.

Málik Dzsenifer iskolánk 5.b osztályos tanulója folytatva eddigi 
sikereit, ismételten szép eredménnyel képviselte iskolánkat.
Edzőjének (SEINKEN Egyesület) Benyó Lipótnak és kitartó 
szorgalmának köszönhetően került dobogóra.

                    IPPON-SHOBU KUMITE II. helyezés
                    KIHON-IPPON KUMITE III. helyezés

Országos WORLD GAME
Kötöttfogású Birkózó Kupa

2011. október 22-én szombaton rendezték meg a budapesti VA-
SAS Sport Club szervezésében a Tatai úti BVSC Sportcsarnoká-
ban az országos meghívásos kötöttfogású birkózó versenyt. Az ül-
lői birkózók közül többen érmekkel térhettek haza a gyerekek.

Farkas Levente 5.z III. helyezést ért el 42 kg-os 
súlycsoportban - diák korosztályban (Monor SE)
Németh László 5.z III. helyezést ért el +69 kg-os 

súlycsoportban  - diák korosztályban
Horváth András 2.z VII. helyezést ért el  45 kg-os 

súlycsoportban - gyerek korosztályban

Kovács János
szaktanár – edző üllői DSE

Iskolai sport
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Monor Rendőrkapitányság: Éj jel-nappal • Telefon: 06 29 410-367

A Sportcsarnok novemberi programja
NB I-es futsal mérkőzés:

November 7. 19:30 
Üllő FC Cső-Montage - Gödöllő

November 21. 19:30 
Üllő FC Cső-Montage - Berettyóújfalu

November 20. 09-16 óráig 
női futsal mérkőzés

November 27. 09-17 óráig U19

Férfi kézilabda:
November 6. 10 óra Üllő ifi, 12 óra Üllő felnőtt
November 9. 10 óra Üllő ifi, 12 óra Üllő felnőtt

December 17. 18 óra Cirkuszi előadás!

TkM ÜLLŐi EGYESÜLETÉNEk 
2011-ES PRoGRaMJa

December 3.  Advent Bécsben a téli fények városában
                       Leszállási lehetőség a belvárosban
                       Fakultatív program: Klosterneuburgi 
                       Apátság, majd közös séta a császári 
                       fővárosban vezetéssel
Jelentkezés:    Dr Lőréné Rónaszéki Beátánál 06 20 38 38 194 
                       Munkahely: 06 29 322 002,
                       Munkahely, lakás: 06 29 320 033.
                       E-mail: sztilona@monornet.hu
Jelentkezési határidő: 
utazás előtt legalább 1 hónappal, 
Indulás: fél 6 órakor Üllőről, Vecsésen, a Richternél és Bp.-en is 
fel lehet szállni, Népligetnél 1/4 7-kor, 
a Planetárium táblánál.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik drága 
édesanyánk Virág Józsefné temetésén részt vettek és sírjára 

virágot helyeztek el. Hálásan köszönjük Kun Mária 
tiszteletes asszony vigasztaló búcsúsztatását 

és az Alfa W.I.C 95 Gamma Kft. Minden munkatársának 
lelkiismeretes, segítőkész munkáját.

Köszönettel a Virág család.  

Köszönetnyilvánítás

adventi kézműves foglalkozás
November 27-én, 15 órakor  kezdődik 

a Közösségi Házban hagyományos 

Adventi kézműves foglalkozásunk.

Évek óta úgy készülünk az ünnepre, hogy szeretteinkre gon-
dolva, közösen, egymást segítve alkotunk. Készítünk asztal-
díszeket, adventi koszorút, képeslapokat, csomagkísérőket, 
kisebb ajándékokat…Idén gazdagítja a lehetőségek tárházát, 
hogy a Bóbita óvoda lelkes csapata is részt vesz a szervezés-
ben. Ez az Állomás utcában található intézmány úgy alakí-
totta ki helyi programját, hogy annak alapja, a néphagyomá-
nyok beemelése a mindennapi életbe. Ennek köszönhető, 
hogy a Mihály napi vásártól a néptáncoktatásig, a Márton 
napi vigalomtól a betlehemezésig rengeteg program színesí-
ti az ide járó gyermekek életét. Idei adventi készülődésünket 
is hagyományos népi tárgyalkotással gazdagítják 
Ennek köszönhetően lesz kosárfonás, fazekaskodás, mézes-
kalács készítés is.
A hasonló cikkeket szinte mindég úgy fejezem be, hogy 
mindenkit szerettel várunk, most mégis azt kérem, hogy le-
hetőség szerint csak felnőttek jőjjenek. Remélhetően az itt 
elsajátított ismereteket majd meg tudják osztani családtag-
jaikkal, gyermekeikkel.
A foglalkozásokhoz szükséges anyagokat a helyszínen meg-
vásárolhatják. 

Ne szalasszák el ezt a nagyszerű lehetőséget!
Jöjjenek el minél többen, készüljünk együtt az ünnepre!

Véradás!

November 16. 12-17:30 óráig 
az Üllői Közösségi Házban (Gyömrői út 24.)

Önnek csak 20 perc az életéből - másnak maga az élet!



A jó pizza házhoz jön!

Kiszállítás: Monorierdő, Csévharaszt, Vasad, Péteri, 
Gomba, Monor, Bénye (minimum rendelés 640 Ft),  

Üllő (minimum rendelés 1500 Ft) ingyenes.

Tel: 29-411-984; 20/ 918-4699
www.pizzasprint-monor.hu

Nyitva: Hétfő-Vasárnap 11-22 óráig

A k c i ó k !
3 db Gyros pita 1499 Ft
2 db Sonkás, Kolbászos, Kukori, Gombi, Szalámis  1099 Ft
2 db bármilyen pizza (28 cm-es) 1799 Ft
1 db kisadag frissensült (sertéskaraj, cs. mellfilé, r. karfiol, gyrostál)  499 Ft
Ha rendelsz 1 db 1.060 Ft-os pizzát, kapsz hozzá 390 Ft-ért 
1 db sonkás vagy kolbászos vagy szalámis vagy kukoricás pizzát!








