
Áldott
karácsonyi  
ünnepet és  
boldog új évet  
kíván Üllő Város  
Önkormányzata!

Üllő Város Önkormányzatának lapja • 2017. december • XXVI. évfolyam 11. számA tartalomból:

Üllői
Jubiláló házas- 

párok köszöntése

Az elmúlt évekhez hasonló-
an idén is a római katolikus 
templomban köszöntötték az 

üllői jubiláló házaspárokat. 
Az emelkedett hangulatú ese-

ményen tizenöt házaspár  
erősítette meg újra a több év-

tizeddel ezelőtt tett fogadal-
mát és mondta ki megint a 

boldogító igent. 
Részletek a 3. oldalon

Mitől fényes  
az ünnep?

Mecénások  
alkotásai 

Szenvedéllyel 
fest

50 éves 
az óvoda

Szépkorú  
köszöntése

Városi 
kulturális 

programok
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MINDENKI  
KARÁCSONYA
Városközpont, december 20.
Programok
 12 óra 
Ajándékvásár, mézeskalács-kiállítás 
 13 óra 
Élj biztonságban! című családi vetélkedő

 14 óra  
Mézeskalács-készítő kézműves-foglalkozás
 16 óra  
Karácsonyi ünnepi műsor 
•  Ünnepi köszöntő beszédet mond  

Kissné Szabó Katalin polgármester

•  a Vaga Banda Betlehemi királyok című  
interaktív, gólyalábas, élőzenés műsora, 
valamint az Üllő-Kenderes Hagyományőrző  
Egyesület és az Üllő Vezér Hagyományőrző  
Egyesület előadása

•  Mézeskalácssütő-verseny eredményhirdetése

•  Adventi koszorú negyedik gyertyájának  
meggyújtása

•  Egyházi áldások

A Mecénás Művészeti Klub harapnivalóval,  
meleg teával és forralt borral kedveskedik  
a vendégeknek.

Karácsonyfák ovis díszben  
kiállítás megtekinthető  
a Helytörténeti Gyűjteményben

Ünnepeljük együtt a karácsonyt!



3Üllői Közösség

Hagyományaink szerint, az 
üllői házassági anyakönyv 
adatai alapján az 1992-

ben, 1967-ben és 1957-ben egy- 
be kelt párok meghívást kap-
tak, hogy a templom oltára előtt 
megerősítsék az anyakönyvve-
zető előtt egymásnak tett foga-
dalmukat, majd egy vacsorával 
egybekötött zenés estén, roko-
naikkal, barátaikkal együtt ünne-
peljék meg jubileumi házassági 
évfordulójukat.
 A templomi szertartás meg-
hitt hangulatában Kissné Szabó 
Katalin, polgármester asszony kö-
szöntötte a meghatott párokat és 
vendégeiket, majd az üllői Har-
mónia Zeneiskola tanárai és di-
ákjai, Muszka Orsolya, Muszka Dá-
vid, Plutzer Gábor, Szerdahelyi Pál, 
Gyöngyössy-Szabó Viktor Gábor és 

Hofbauer-Mezei Márta adtak ün-
nepélyes műsort és felcsendült 
a csodálatos orgona muzsikája. 
Az egyházak képviseletében dr. 

Kun Mária reformá-
tus lelkész asszony 
és Heineman Ildikó 
evangélikus lelkész 
asszony mondták el 
imájukat és áldották 
meg a megjelenteket.
 Ladányi Ágnes anya - 
könyvvezető a házas-
ság lényegéről, szép-
ségéről és a jubileu-
mok jelentőségéről 
mondta el gondo-

November 24-én 17 órai 
kezdettel csodálatos 
ünnepségnek volt mél-
tó helyszíne a Keresz-
telő Szent János Római 
Katolikus Templom, hi-
szen a 25, 50, 60 évvel 
ezelőtt városunkban 
házasságot kötött pá-
rok jubileumi köszön-
tését ünnepeltük, im-
már 10. esztendeje.

„Az ünnep a szív legfőbb  
gazdagsága” – jubiláló  
házaspárok köszöntése

latait,  majd a fogadalmuk meg-
erősítésére szólította a 60, 50 és 
25 éve házasságot kötött párokat, 
akik az eskütétel után polgármes-
ter asszonytól átvették a részükre 
feldíszített virágokat és az emlék-
lapokat. Több éve nem volt eny-
nyi jubiláló párunk: két házaspá-
runk kötött 60 éve házasságot, 9 
párunk 50 éve és 4 párunk 25 éve 
mondta ki a boldogító igent.
 Pár perces megemlékezés kö-
vetkezett azoknak a pároknak az 
emlékére, akik már nem lehetnek 
közöttünk és polgármester asz-
szony a tiszteletükre elhelyezte a 
megemlékezés virágait.

 Az arcokon könnyek csepp-
jei gördültek végig. Az idő kicsit 
megállt az ünnep kedvéért. Em-
lékek kerültek elő, nagyon-na-
gyon mélyről, szívek dobogtak 
hangosabban.
 Büszkék vagyunk üllői házas-
párjainkra, akik, ha lassan is, haj-
lottan is, őszen is, de felvették ün-
neplő ruhájukat – néhányan az 
akkorit – hogy párjuk kezét fogva, 
megerősítsék egymás iránt ér-
zett tiszteletüket és szeretetüket 
és gondolataikban felidézzék kö-
zös életük kezdetét.
 Az ünnepelt párok a Kiss Sán-
dor Művelődési Házban nagysze-
rű élőzene kíséretében, vidám 
hangulatban töltötték el az es-
tét, melyet megkoronázott egy 
pompás, tüzijáték-gyertyás eme-
letes torta három ízben, ahogyan 
három évfordulóra emlékeztünk.
 Párjaink korukat meghazud-
tolva táncoltak és megforgatták 
néhányszor egymás feleségét és 
polgármester asszonyt is.
 Büszke vagyok rá, hogy Üllő 
anyakönyvvezetőjeként megis-
merhettem ezt a különleges, élő 
üllői hagyományt és segíthettem 
Kissné Szabó Katalin polgármes-
ter asszony temperamentumos, 
mindenre odafigyelő irányításá-
val kollégáim, Bogdán Józsefné 
és Óvári Istvánné lelkes szervező 
munkáját, hogy a szürke, dolgos 
hétköznapok közé ünnepnapot 
varázsoljunk megbecsült váro-
sunk lakói számára.

Bükkös Hajnalka, anyakönyvvezető
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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: 2018. január 17-én  9.00–17.00

Cégek, vállalkozók figyelem!

•  telepengedélyekhez dokumentumok készítését
•  építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv készítését
•  oktatások megtartását
•  munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését
•  kockázatelemzést
•  munkavédelmi üzembe helyezés és mentési terv készítését

Hívjon!    Vállalom!     Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!

Pestkörnyéki Munkabiztonsági Kft.
Tel.: 06-20/961-6901, 06-30/815-4120

fsfodor@gmail.com

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.

Ha valaki igazán kíváncsi a karácsonyi ha-
gyományokra, utánaolvas a hajdani szoká-
soknak és összehasonlítja azokat a mai ru-
tinnal, meglepő eredményre juthat.

Mitől fényes az ünnep?

Kiss Ferenc

Kiss István

Kókai Piroska

Kékesi Márai

Csernák Ágnes

A lighanem meglepődik, ha 
megtudja, hogy eleink a 
december 24-i napot böj-

töléssel töltötték, csak kenyeret 
és vizet fogyasztottak. Amikor el-
jött a szenteste, akkor is szegé-
nyes szent-vacsora került az asz-
talra: hús nélküli bableves, mákos 
guba, esetleg kalács. Vacsora 
után a korábban a pap által meg-
áldott ostyát mézbe mártogat-
ták, s dióval, fokhagymával adták 
tányérra, ezzel ugyanis a hiede-
lem szerint a gonoszt lehetett tá-
vol tartani a háztól.
 Az új és a régi találkozásaként 
is számon tartották a karácsonyt, 
ennek megfelelően készültek is rá. 
Kitakarították a szobákat, az istál-
lókat, ólakat, lezárták vitás ügye-
iket, be nem váltott ígéreteiket 
teljesítették, adósságaikat meg-
adták. Szívükben is szerették vol-
na megélni ugyanis a békességet.
 Eltűntek a közösségi esemé-
nyek is ebből az ünnepkörből. 
A betlehemezés ugyan újra fel-
éledt itt-ott, a kántálás hagyomá-
nyát is élesztgetik, de a megvál-
tozott világ az elsüllyedt világból 
csak azt mentette át, ami átültet-
hető volt.
 Hogy az érzelmek maradtak-e 
meg, vagy inkább a látványos 
külsőségekben próbáljuk megél-
ni karácsony ünnepét? Erről kér-
dezősködtünk legutóbb.

 Kiss Ferenc azt felelte, hogy 
ahányan vagyunk, annyiféle-
képpen ünnepelünk. Aki példá-
ul egyedül él, annak nyilvánva-
lóan nem olyan bensőséges az 
ünnep, mint a nagycsaládosok-
nak, és nem is készül rá annyira. 
Hogy őszintén igyekszünk-e a 
békesség és a szeretet megélé-
sére, vagy inkább illúziókat ker-
getünk ilyenkor, az is attól függ, 
hogy a hétköznapokban ki mi-
lyen ember.
 Kiss Istvánt Borsod megye 
egy kicsi falujából szólította a 
munka Üllőre – mesélte, ami-
kor a kocsija mellett megállí-
tottuk a cipekedésben. Az ő 
falujában már nem őrzik a ha-
gyományokat, tudtuk meg, a 
karácsony jóformán csak külső-
ségeiben maradt ünnep. Felál-
lítják és feldíszítik a karácsony-
fát, a terített asztalon ott van az 
ünnepi vacsora, de templom-
ba, éjféli misére nem mennek. 
A maga részéről a bejglit sem 
hiányolná, ha nem lenne, mert 
egyáltalán nem szereti a süte-
ményeket.
 Asszonyok várták a buszt az 
egyik kerítés mellett beszélgetve, 
amikor megszólítottuk őket. Tel-
jes egyetértésben, egymás mon-
datait továbbfűzve mesélték 
el, hogy szerintük minden más, 
mint nagyanyáik idején.

 Kókai Piroska arról beszélt, 
hogy a nagyobb közösségek már 
nem tartanak össze, inkább min-
denki a saját családjában éli meg 
az ünnepeket. Szentestén a szű-
kebb családban, az azt követő két 
napon a rokonlátogatás során –, 
de az a mindent átható szeretet, 
ami régen egy egész faluközös-
séget jellemezhetett, már nem 
létezik.
 Kékesi Márai elmesélte, 
hogy Dányon, ahol a gyerekko-
rát töltötte, még vidáman betle-
hemeztek. Ő például Szűz Mária 
szerepét kapta mindig a kis csa-
patban, amelyik mindenhová 
bekopogott adományért, és na-
gyon szerette a Megváltó anyját 
alakítani.
 Ma a gyűjtögetést, az idegen 
házakba való bebocsátást kérők 
kopogását zaklatásként élnék 
meg sokan – tette hozzá Cser-
nák Ágnes –, náluk is akad idős 
családtag, akit felidegesítenének 
a házról házra vonuló „pásztorjá-
rás” szereplői.
 Tóth Józsefné is hasonlókép-
pen vélekedett. Szerinte is a ka-
rácsonyi vacsora – a töltött ká-
poszta, a halászlé, a bejgli – az, 
ami elengedhetetlen része az ün-
nepnek, meg persze a feldíszített 
karácsonyfa.
 Abban ugyancsak mindany-
nyian egyetértettek, hogy sok 
családban annak is örülnének, ha 
ennyi jutna nekik a karácsonyból.
 A többi – a fényes lélek, a 
megnyugvás, a békesség és a 
kölcsönös szeretet, ami talán ép-
pen az ünnep lényege – valahol 
elveszett. Molnár Anna
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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

06-20/559/1550

manikür, műköröm
06-20/335-1266

Üllő, Pesti út 126.
facebook:

Beauty Angels Kozmetika

Beauty Angels Tűzvédelmi Kft.  
bejelentett 

férfi alkalmi 
munkásokat keres

Szerény, nem italozó és fizikai 
munkára képes, egészséges és orvosi 
vizsgálaton megfelelő férfit keresünk 

havi 5-10 napra, szükség szerint.
Esetenként létrán kell dolgozni.

Vidéki munkán alkalmanként 
fizetünk.

Rövid életrajzot kérjük leadni: 
2225. Üllő. Pesti u. 

 198 alatt.

Biztonságban szeretné tudni értékeit?
AKÁR A SZABADSÁGA IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB IDŐTARTAMRA VEGYE  
IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA SZÉFBÉRLÉSI SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

• Magas fokú védelemmel ellátott, változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:
- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.)
- fióki nyitva tartási időben:
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a)
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.)

http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, 
keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy fordul-
jon bármely fiókunkban munkatársainkhoz.
Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő 
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

Üllő város önkormány-
zatának képviselő-tes-
tülete november 23-án 
tartotta soron követke-
ző ülését. Írásunkban 
a legfontosabb dön-
téseket ismertetjük. A 
határozatok hátterét, 
testületi és bizottsági 
ülések jegyzőkönyve-
it Üllő város honlapjá-
ról (www.ullo.hu) tölt-
hetik le az érdeklődők. 

Ülésteremből jelentjük

A novemberi ülésen tár-
gyalta a képviselő-tes-
tület a 2018. évi költség-

vetést érintő elképzeléseket. A 
tárgyalást követően a testület 
úgy foglalt állást, hogy a helyi 
adómértéket nem módosítja és 
új adónemet sem vezet be. 

 A képviselő-testület támo-
gatja 2018. évben a komposzt-
program bevezetését oly 
módon, hogy 50 százalékos tá-
mogatással, maximum 100 db 
komposztáló edényt oszt ki 
az igénylőknek. A feltétele to-

vábbá egy használati megálla-
podás aláírása az igénylővel és 
egy tájékoztató előadáson való 
részvétel. 
 A testület elhatározta, hogy 
az Agyagos és Cigri területek-
re vonatkozóan kidolgoztat egy 

koncepciótervet, amelyben töb-
bek között kidolgoztatja a nö-
vényfelületek telepítését, kerti 
bútorok elhelyezését, parkolók 
lehetséges helyének meghatá-
rozását, a parkon belüli útvonal-
hálózat vonalvezetését. 
 Döntés született, mely szerint 
a Gyömrői út 10. szám alatti in-
gatlanból 4201 négyzetméter te-
rületet vásárol az önkormányzat, 
amellyel növelni kívánja a sport-
csarnok területét. 
 A képviselő-testület elfogad-
ta a társulásban részt vevő ta-
gok számának emelkedése miatt 
szükségessé váló Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati Tár-
sulás megállapodásának módo-
sí tását, valamint tájékoztatót 
fogadott el az Árvácska utca bur-
ko lat felújításának áttervezéséről, 
továbbá elfogadta a közteme-
tő és a ravatalozó működésével-, 
üzemeltetésével kapcsolatos be-
számolót.
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IBIS STYLES BUDAPEST AIRPORT 
Nyitás 2017. decemberében!

KERESETT SZEMÉLYISÉGTÍPUS 
ÉS ELVÁRT KÉSZSÉGEK
•  Megbízhatóság, gondos,  

precíz, önálló munkavégzés
•  Udvarias magatartás és 

megjelenés
•  Nagy munkabírás 
•  Jó csapatszellem

EGYÉB ELVÁRÁSOK
•  Alapfokú végzettség
•  Vendégközpontúság
•  Tisztaság és rendszeretet
•  Pontos, igényes munkavégzés
•  Kifogástalan megjelenés

KERESETT SZEMÉLYISÉGTÍPUS  
ÉS ELVÁRT KÉSZSÉGEK
•  Multifunkcionalitás, pontos,  

igényes  munkavégzés
•    Megbízhatóság, önálló,  

dinamikus munkavégzés
•   Rugalmasság, nagyfokú  

munkabírás

EGYÉB ELVÁRÁSOK
•   Szakképzettség és szakmai tapasztalat  

villanyszerelés, épületgépészet
•   Szállodai karbantartói ismeret és 

munkatapsztalat 
•   Kisteljesítményű kazánkezelői szakvizsga 

előnyt jelent
•   Egyéb szaktudás (például  gépész, asztalos, 

festő) előny

Szobaasszony Karbantartó

Egyedi és különleges  
vagy, a szenvedélyünk  
összeköt minket.
Érezd magad otthon!

FELADATOK
Szállodai szobalány munkára 
keresünk kollégát, aki a ha-
marosan nyíló reptéri szálloda  
vendégszobáinak, a szállodai 
hall és a közös helyiségek pro-
fesszionális szintű takarítását 
végzi az Ibis Styles márka 
elvárásainak megfelelően.

AMIT KÍNÁLUNK
Tisztességes munkáltatás, 
fiatalos dinamikus munkakör-
nyezet, összetartó barátságos 
csapat egy fantasztikus lokáci-
óval rendelkező nyitó házban 

KAPCSOLATTARTÓ: NAGY JÚLIA • Talent  &  Culture Manager of ECO Brands Hungary
Jelentkezés folyamatosan: a julia.nagy@accor.com email címre küldött önéletrajzzal • JELIGE » Régió »

FELADATOK:
A szálloda épületének, gépeinek, berendezéseinek, 
felszereléseinek  folyamatos karbantartása
A felügyeletére bízott elektromos,víz-, 
csatornahálózatok rendszeres ellenőrzése
A bejelentett kisebb hibák önálló kijavítása
A szakterületi anyagkészlet változásainak figyelemmel 
kísérése és jelzése vezetője felé
A kazánok napi felügyelete, indítása, üzemnapló 
vezetése
Liftek üzemügyeletesi feladatainak ellátása 

AMIT KÍNÁLUNK
Tisztességes munkáltatás, lendületes márka, 
összetartó, dinamikus csapat, változatos, színes, 
felelősségteljes, szakmai kihívásokkal teli munkakör 
egy fantasztikus lokációval rendelkező vadiúj nyitó 
házban

Tanulási képességek,  
nehézségek és megoldások
A Pest Megyei Kormányhi-
vatal Vecsési Járási Hivata-
la megtartotta ötödik jel-
zőrendszeri megbeszélését 
Üllőn, melynek témája a tanu-
lási nehézségek, tanulási ké-
pességek vizsgálata volt.

T anulási alulteljesítés oka lehet egyszerű-
en az, hogy a gyermek nem jár iskolába, 
azt megelőzően óvodába. Ennek követ-

kezménye lehet a családi pótlék folyósításá-
nak szüneteltetése és a szülő ellen szabály-
sértési eljárás indítása. 16 év alatti gyermek 
50 órát meghaladó igazolatlan hiányzásakor 
a gyermek védelembe vétele elkerülhetet-
len. Az eljárásban újdonságként jelenik meg 
a szociális diagnosztika, amit az esetmene-
dzser, mint szakértő készíti el az egyes ese-
tekről a hatósági eljárást megelőzően.

 Alulteljesítés oka lehet az is, hogy a gyer-
mek nem rendelkezik azokkal a képessé-
gekkel, amik megalapoznák a jó iskolai 
teljesítést. Fontos, hogy a szülők szembe-
nézzenek ezzel, elfogadják a gyermek ta-
nulási nehézségeit esetleg képtelenségét. A 
problémával való szembenézéshez és azok 
kezeléséhez meg kell találni a megfelelő in-
tézményeket és szakembereket. Ebben sze-
retnénk segítséget nyújtani.
 A járásban lakók a következő intézmények-
hez fordulhatnak segítségért. Pest Megyei Pe-

dagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézménye, a 
tagintézmény igazgatója: József Éva. Az intéz-
mény székhelye: Üllő, Pesti út 98. Ellátásra jo-
gosultak: a Vecsési járás településeinek (Ve-
csés, Üllő, Maglód, Ecser) gyermekei 3 éves 
kortól, mindaddig, amíg tanulóként a nappali 
oktatás munkarendje szerint folytatják tanul-
mányaikat. Telefon: 06-29/321-904, 06-30/684-
7972. E-mail: ullo.pmpsz@gmail.com.
 Általános Iskola, Szakiskola, Készségfej-
lesztő Iskola, Kollégium és EGYMI. Igazgató: 
Kácsándiné Kottász Katalin. Székhely: Gyöm-
rő, Üllői út 26. (Teleki-kastély). Telefon: 06-
29/332-983. E-mail: gyomro.telekikastely@
gmail.com.
 Általános iskola: sajátos nevelési igényű, 
F70-es BNO-kóddal ellátott érvényes szak-
értői bizottsági véleménnyel rendelkező, 
szegregáltan oktatható gyerekeket fogad 6 
éves kortól. Speciális szakiskola: 9-12 évfo-
lyamon OKJ-s szakképesítések szerezhetők. 
EGYMI – utazó gyógypedagógusi hálózat.

Pest Megyei Kormányhivatal, Vecsési Járási Hivatal
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Bemutatkoznak járásunk tehetséges mű-
vészei – ezzel a címmel szervezett kor-
társ képzőművészek alkotásaiból kiállí-
tást a Pest Megyei Kormányhivatal. 

Üllői Mecénások alkotásai 
a pesti megyeházán

A kezdeményezés célja az, 
hogy ráirányítsa a figyel-
met a hazai kortárs kép-

zőművészek alkotómunkásságá-
ra; a jelenleg is zajló kiállításon a 
váci és a vecsési járások területén 
élő művészek munkáival talál-
kozhatnak az érdeklődők. Váro-
sunkat az Üllői Mecénás Művésze-
ti Klub alkotói képviselték a jeles 
eseményen. A tárlatot Tarnai Ri-
chárd Pest megyei kormánymeg-
bízott felkérésére, N. Kékedy Ibolya, 
az üllői klub vezetője nyitotta meg 
ünnepélyes keretek között a pesti 
megyeházán, november 9-én. 
 Összesen 149 kiállító munká-
ja látható a megyeháza kiállító-
termében, a tárlaton 14 üllői al-

A Merczel Erzsébet Alapítvány 2016. évi 
adó  1 százalékából származó bevétele  106 
939 forint volt. A bevételt az alapítvány 
gyermekfoglalkoztatókra, kiállításokra, 
nyomdai munkára, illetve kulturális tájé-
koztatóra költötte. Köszönet érte!
	 Továbbra	is	szívesen	fogadjuk	az	üllőiek	
önzetlen segítségét a Merczel Erzsébet Ala-
pítvány  18711262-1-13 adószámára.

N. Kékedy Ibolya,  
kuratórium elnök

Köszönjük  
a felajánlást! 

Viczkó Ferenc (jobbra) átadja  dr. Tarnai  Richárdnak 
 a pesti megyeháza makettjét 

kotó műve látható. A Mecénás 
Művészeti Klub egy ajándékkal 
is készült a megnyitóra – tudtuk 
meg N. Kékedy Ibolyától. Viczkó 
Ferenc üllői makettkészítő erre 
az alkalomra megépítette a pes-
ti megyeháza klasszicista stílu-
sú épületét. A papírelemekből 
összeállított makettet készítő-
je adta át Tarnai Richárdnak, az 
épület apró részletességgel ki-
dolgozott kicsinyített mását a 
megyeházán fogják kiállítani. 
 – A makettet a megyehá-
za alaprajza és az épületről ké-
szült fotók alapján készítette el 
klubtagunk. Az élethűen kidol-
gozott épület alapanyaga pa-
pír, és közel két hónap mun-
kája van benne – mesélte a 
Mecénás klub vezetője. 
 A kiállítás nyitvatartását a 
nagy érdeklődésre való tekin-
tettel január 15-ig meghosszab-
bították a szervezők, a tárlat elő-
zetes bejelentkezést követően 
bárki számára ingyenesen meg-
tekinthető a megye közigazga-
tási központjában Budapesten, 
az ötödik kerület, Városház utca 
7. szám alatt. 

A tárlatot Tarnai Ri-
chárd Pest megyei 
kormánymegbízott 
felkérésére, N. Kékedy 
Ibolya, az üllői klub 
vezetője nyitotta meg

Míg advent a reményteli várakozás ideje, a 
szenteste maga megvalósult és beteljesedett 
csoda. Mindenkit megérint a hite és meggyő-
ződése szerint az ünnep. A képzőművészet-
ben, a zenében talán a legtöbbször feldol-
gozott téma. Ami közös mindannyiunkban, 
hogy szeretetre, emberségre vágyunk. A ka-
rácsony varázslatát mindnyájan ismerjük, az 

éj misztikuma, csodája még mindig él ben-
nünk. A szenteste fénypontja a katolikus ke-
resztények számára, Jézus születésnapja és a 
karácsonyi misén való részvétel.
 A Mecénás Művészeti Klub szeretettel hív 
mindenkit a Mindenki karácsonyára decem-
ber 20-án. A 15 órakor kezdődő városi ünnep-
ségen a mecénásfaház meleg tea, forralt bor 
és lilahagymás zsíroskenyér-kínálattal várja 
az ünneplőket.
 Klubom nevében a város minden lakosá-
nak szeretetteljes áldott, békés ünnepet és 
boldog újesztendőt kívánok.

N. Kékedy Ibolya

Ünnepre  
hangolódva

A Bemutatkoznak járásunk te-
hetséges	művészei	című	kiállí-
táson	a	következő	üllői	alkotók	
műveivel	találkozhatnak	az	ér-
deklődők:	Bognár István (fafa-
ragóművész),	 Evarics György-
né	(mézeskalács-	és	bábkészítő),	
Földi Nikolett	 (festő),	Gattyán 
Józsefné	 (foltvarrás),	 Gera 
Béla (festőművész),	 Kanizsai 
Maya (gobelin),	 Kiss Margit 
(szövés,	 foltvarrás),	 Kostyalik 
Károlyné	 (kézimunka),	 Nagy-
né Kékedy Ibolya	 (irodalom),	
Nagy Krisztina	 (selyemfestő),	
Némethné Dudás Zsuzsan-
na	 (foltvarró),	Robitsek Ibolya 
(festő), Tóthné Kostyalik Tímea 
(üveggravírozó),	Viczkó Ferenc 
(makettkészítő).

Üllői alkotók
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Szenvedéllyel fest
Még csak 15 éves, de határo-
zott elképzelése van a jövőjét il-
letően. A fiatal üllői lány a mű-
vészek útját szeretné járni. 

Ünnepi ügy-
félfogadás

Döntött	a	képviselő-testület:	nem	emel-
kednek az adók 2018-ban – tájékoztatott 
Kissné Szabó Katalin polgármester. Az 
elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan 
nem emeli az adókat az önkormányzat, 
és	új	adónemet	sem	vezet	be	a	következő	
esztendőben.
 Kissné Szabó Katalin elmondta, az 
önkormányzat gazdasági helyzete sta-
bil, többek között ezért sem szerette vol-
na adóemeléssel terhelni a lakosságot a 
képviselő-testület.	 varga

Nem lesz adóemelés

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy az üllői ügy-
félszolgálati fiókiroda (Templom tér 3.) de-
cember 27. és 29. között zárva tart. Decem-
ber 22-ig valamint január 2-től a szokásos 
nyitvatartási időben fogadják az ügyfeleket.
 A vecsési központi ügyfélszolgálati iroda 
(Vecsés, Kossuth Lajos utca 38–40.) az emlí-
tett időszakban is nyitva tart: december 27-
én (szerda) 8 órától 14 óráig, december 28-
án (csütörtök) 8 órától 14 óráig, december 
29-én (péntek) 7 órától 13 óráig.
 A 29/340-010-es hívószámon elérhető 
telefonos ügyfélszolgálat a központi ügy-
félszolgálati iroda nyitvatartási idejében 
üzemel.
 Hibabejelentés esetén a DPMV Zrt. disz-
pécser szolgálata minden nap (0-24h) fogad-
ja az ügyfelek hívását a 06-29/340-010 és a 
06-70/682-7546 telefonszámon. Amennyi-
ben bármilyen hibát észlel (csőtörés, szenny-
vízkiömlés, vízhiány stb.) értesítse a diszpé-
csert a megadott telefonszámon. nfo

December 11-én 17 órától 19 óráig képvise-
lői fogadóórát tart: Fehér Imre alpolgármester, 
Fazekas Violetta ESZB-elnök, Kerezsi Sándor 
VKB-elnök, dr. Lőre Attila képviselő, Hadadi-
Fekete Ilona OKSIB-elnök, Medvedovszky Béla 
PB-elnök, Szendrey Elek képviselő, Udvardi 
Mátyás RÜB-elnök, Gazsi Dávid képviselő. 
 Helyszín: Üllői Polgármesteri Hivatal 1. 
emelet, tanácsterem. 

Képviselői 
fogadóóra

Egy kicsit mindig irigykedtem azokra a 
kortársaimra, akik jeleskednek a kép-
zőművészet valamely területén. Ponto-

sabban fogalmazva, inkább sajnáltam, hogy 
nekem nem adatott olyan tehetség, mint ne-
kik. Káposztás Lillának ellenben igen. A fia-
tal üllői lány ugyanis képes arra, hogy érze-
lemmel és hangulatokkal teli élettel töltsön 
meg egy üres festővásznat. Merthogy a 15 
éves Lilla fest. Méghozzá nem is akárhogy. 
Ezt nem csak egy a festészethez nem értő új-
ságíró állítja, a Nagy Fal Magyar-Kínai Barát-
ság Egyesület által kiírt alkotói pályázat zsű-
rijének döntése is ezt támasztja alá. Az 5000 
éves Kína címmel meghirdetett pályázat bí-
rái ugyanis olyan jónak találták Lilla festmé-
nyét, hogy díjazással jutalmazták. Beszél-
getésünkkor még nem derült ki, pontosan 
milyen díjban is részesült az alkotás – a díját-
adót lapzártánk után rendezték –, de bármi is 
lesz a jutalom, biztosak lehetünk benne, a fia-
tal lánynak egy életre szóló emlék lesz átven-
ni az elismerést a parlamentben.
 Lilla kicsi kora óta érdeklődik a kreatív te-
vékenységek iránt – mesélte –, a festészettel 
két évvel ezelőtt kezdett komolyabban fog-

lalkozni, mikor beiratkozott Gera Béla rajz-
szakkörére. Akinek azóta is hálás, amiért el-
indította ezen a pályán. Kedvenc technikája 
az akrilfestés – tudtuk meg –, a pályázatra be-
adott Misztikus Kína című festményét is akril-
lal festette. Kínát egyébként nagyon érdekes 
országnak tartja, de nincs különösebb kötő-
dése az ázsiai kultúrához, a pályázatra vélet-
lenül figyelt fel egy internetes oldalon.
 – A festészet a szenvedélyem – szögezi le 
Lilla, amiből egyenesen következik, hogy ko-
moly tervei vannak a jövőt illetően. A Jaschik 
Álmos Művészeti Szakgimnázium tanulója-
ként tudatosan készül a művészi pályára. Az 
iskolában forgó rendszerben több mindent 
kipróbálhatott, például bepillantást nyert az 
üvegművességbe és a grafikusok munkájába, 
ennek ellenére nem tért le a választott útról, 
a festészetnél maradt.
 – Lilla nem csak tehetséges, kitartó is. A 
hétvégéit is feláldozza a festészetért, ha kell 

– árulta el édesanyja, Pados Tímea. Hozzátette, 
nagyon örül, hogy lányát nem kell noszogat-
ni akkor sem, ha tanulásról van szó, magától 
is tudja, mi a dolga.
 – Örülök, hogy olyan úton halad, amit 
szenvedéllyel szeret, így még az is meg-
történhet, hogy a munkája lesz a hobbija. 
Mindenben támogatjuk, hogy elérje célját 

– mondta Lilla édesanyja.
 Szorítunk érte, hogy így legyen!  V. N.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy az Ül-
lői Polgármesteri Hivatalban december 21. 
napjától  december 29. napjáig igazgatási szü-
netet tartunk.
 Ez időszak alatt munkaidőben az anya-
könyvvezetők ügyeletet tartanak, halaszt-
hatatlan ügyekben (mint születés, vagy ha-
láleset anyakönyvezése) 8 órától 16 óráig,  a 
következő elérhetőségeken: Óvári Istvánné, 

tel.: 06-70/312-9625, Bükkös Hajnalka, tel.: 06-
70/313-7099.
 Továbbá tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 
az említett időszakban a hivatalban működő 
Vecsési Járási Hivatal Üllői Kirendeltségén is 
szünetel az ügyfélfogadás.
 Január 2-án a megszokott ügyfélfogadási 
rendben várjuk tisztelt ügyfeleinket. 

Üllő Város Önkormányzata

Igazgatási szünet a hivatalban
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Vargha Gyula Városi 
Könyvtár hírei
Új könyves házikók várják az ol-
vasókat a város két pontján.   Az elmúlt napokban a Pesti út mentén 

két helyen is kihelyezésre került a vá-
rosban már nem ismeretlen köny-

ves házikó, úgynevezett Olvas-Lak. Könyv-
kölcsönző házikóink mottója is a használatot 
igyekszik magyarázni, miszerint akinek meg-
tetszik egy könyv a házikóban, az nyugodtan 
vegye ki és vigye haza, és vagy azt a könyvet 
tegye vissza, vagy egy másikat, amire neki már 
nincs szüksége, vagy ugyanabba a házikóba 
vagy egy másikba is akár. Ilymódon közösen 
működtethetjük Üllő hét ingyenes, önkiszol-
gáló mini könyvtárát mindannyiunk örömére.

Régi könyvek vására

Ne feledjék! Decemberben nagyszabású 
könyvvásár keretében kiárusítjuk az adomá-
nyokból megmaradt, valamint a könyvtári ál-
lományból törölt, de még jó állapotú könyvein-
ket. A kedvezményes vásár a készlet erejéig tart!

Állandó programok  
rendkívüli időpontban
Irodalmi teázó lesz december 19-én, ked-
den 9 óra 30-tól. Ahogy már megszokhatták: 
meghitt beszélgetés, verselés egy csésze fi-
nom tea mellett. Vezeti: Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta.

 Horgolókör: minden csütörtökön 15 órá-
tól, kezdőket és haladókat egyaránt várunk. 
Az év utolsó foglalkozása december 14-én 
lesz. Vezeti: Viczkó Ferencné Marika.
 Kreatív gyermek- 
műhely: december 
13-án, szerdán 15 órá-
tól várjuk a gyereke-
ket 10 éves kortól a 
könyvtárba, ahol kü-
lönböző praktikákkal készült, egyedi dísz- és 
használati tárgyakat készíthetnek. Vezeti: Ka-
nizsai Maya. 
 Állandó programjaink januártól a meg-
szokott időpontban folytatódnak!

A Helytörténeti  
Gyűjtemény adventi programja
A városi gyertyagyújtások alkalmával a vá-
ros ovisainak keze munkáját dicsérő Kará-
csonyfák ovis díszben című kiállítás tekint-
hető meg vasárnaponként és december 
20-án 16 órától 18 óráig! Mindenkit szeretet-
tel várunk!

Ünnepi nyitvatartás

A könyvtár december 21-től, január 1-jéig 
zárva lesz. Nyitás január 2-án!
 „Karácsony legyen minden percünk, hó-
fehér lelkünk csillogó. Ünnep honoljon szí-
vünkben, s örülni fog a földgolyó.” Legrand 
soraival kívánok a könyvtár munkatársai ne-
vében kellemes ünnepeket és olvasmányél-
ményekben gazdag, boldog új évet!
 Találkozzunk 2018-ban is a könyvtárban!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Pesti út–Baross utca sarok

Pesti út 41.

Decemberben 
könyvvásár

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanu-
lói immár 1995 óta vesznek részt a Zrínyi Ilo-
na Országos Matematikaversenyen. Ebben 
az évben november 14-én rendeztük a ver-

Megyei matematika-  
versenyen indulhatnak

seny iskolai fordulóját 90 gyermek részvéte-
lével. A feladatok megoldására 60 perc állt 
rendelkezésre.
 Győztesek: 3. évfolyam: 1. Burza Dáni-
el 3.b, 2. Filep Márton 3.z/a, 3. Revák Regina 
3.z/b
 4. évfolyam: 1. Koncz Simon 4z/a, 2. Kovács 
Lili 4.z/a, 3. Dobos Hedvig Enikő 4.z/b, 3. Mik-
lós Attila 4.c. 5. évfolyam: 1. Rostás Péter 5z/a, 
2. Tóth Botond 5.z/a, 3. Varga Kristóf 5.z/a. 
 6. évfolyam: 1. Molnár Levente 6.a, 2. Var-
ga Ádám 6.b, 3. Hera László 6.b. 7. évfolyam: 1. 
Kovács Péter 7.z, 2. Serfőző Árpád 7.z, 3. Dócs 
Balázs  7.z, 8. évfolyam: 1. Drapály Dániel 8.b, 
2. Vasas Mátyás 8.z, 3. Árva Krisztián 8.z, 3. Pin-
tér Zseraldin 8.z. 
 Februárban ők képviselhetik az iskolát a 
megyei fordulón. Erdő Endre

A szelektív és zöldhulladék-szállítás rendje 
nem változik az ünnepek alatt. A szelektíven 
gyűjtött hulladék elszállítása ugyanazokon a 
napokon történik az egész város területén. A 
következő szállítási időpontok: december 7. 
és 21., január 4. és 18., február 1. és 15. 
 A szelektív hulladékszállítás keretében a 
következő hulladékok begyűjtése történik: 
ásványvizes, üdítős PET, egyéb flakonok, tisz-
ta csomagolófóliák, fém- és aludobozok (sö-
rös, üdítő, konzerves), papír (újság és karton), 
illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl.: 
tejes és gyümölcsös, TetraPack).
 Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az 
ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. a továbbiakban Du-
na-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. néven folytatja tevékenységét. 
A szolgáltató január 8-án és 22-én 9 órá-
tól 18 óráig tart ügyfélszolgálatot. Tel.: 06-
53/500-152. 

Szelektív és zöld- 
hulladék-szállítás
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Múltidéző ünnepség  
az óvodában
Óvodánk fennállásának 50. évfordulója alkalmából bensőséges ünnepség része-
sei lehettünk november 17-én, pénteken délután. Erre a jeles alkalomra igyekez-
tünk minden régi dolgozót – óvónéniket, dadus néniket – meghívni, akik az ötven 
év alatt óvodánkban dolgoztak. Nagy öröm volt számunkra, hogy közülük so-
kan elfogadták meghívásunkat és együtt idézhettük fel a régi óvodai emlékeket. 

D r. Gazsi Csaba igazgató úr 
figyelmessége nyomán a 
gyerekek egy szál fehér 

rózsával fogadták a vendégeket, 
majd Kissné Szabó Katalin polgár-
mester asszony mondta el ün-
nepi beszédét. Ezután a gyere-
kek műsora következett. Ivácson 

Dávid megható köszöntő verse 
és a Törpike csoportos gyerekek 
Brahms Magyar táncok 4. tételé-
re megkoreografált tánca sokak 
szemébe könnyeket csalt. Béres-
né Fazekas Etelka, Eta néni Juhász 
Gyula Meseváros című versét 
mondta el. Az emlékezések so-

rát Tomozi Zoltánné, Erzsike, volt 
tagóvóda vezetőnk kezdte el, aki 
mindannyiunk közül a legtöbb 
időt – összesen 37 évet – töltött 
el a Gyöngyvirág téri óvoda falai 
között. Ezután Lehoczky Károlyné, 
Nusi néni idézte fel az óvoda öt-
ven évvel ezelőtti megnyitásá-

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.  

Helyrehozza  a testi-lelki egyensúlyt.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Thai babamasszázs
A masszírozott babák immunrendszere  ellenál-

lóbbak a betegségekkel szembe, kiegyensúlyozot-
tabbak, éber állapotban 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!

Hirdetés

nak körülményeit. Az emlékezők 
sorát Misák Béláné, Rózsika zár-
ta, aki felidézte, hogyan indult az 
óvónői pályája az óvodánkban, 
majd óvodavezetőként hogyan 
látta az intézmény mindennap-
jait. Az emlékezés pillanatai után 
a polgármester asszony egy ked-
ves ajándékkal és egy óriási tor-
tával, valamint emléklappal ked-
veskedett óvodánknak.
 Örömmel tölt el minket, 
hogy a folyosón elhelyezett 
üzenőfalunkkal nagy meglepe-
tést tudtunk okozni vendége-
inknek. Arra kértük a valaha óvo-
dánkba járókat, hogy idézzék fel 
óvodás élményeiket, osszák meg 
velünk emlékeiket, kire vagy mire 
emlékeznek vissza ezekből az 
időkből legszívesebben. Ezek 
az üzenetek és a régi fényképek 
nem csak nekünk okoztak szívet 
melengető pillanatokat, olvasga-
tásuk nagy örömmel töltötte el a 
régebben itt dolgozó óvónőket 
és dadusokat is, hiszen nagyon 
sokan személyesen lettek meg-
szólítva a megható üzenetekben.
 Úgy érezzük, hogy a szép ke-
rek évforduló megünneplésé-
vel maradandó élményt sikerült 
nyújtanunk azoknak, akik meg-
tiszteltek bennünket jelenlétük-
kel. Ezúton is köszönetünket fe-
jezzük ki Kissné Szabó Katalin 
polgármesternek és dr. Gazsi 
Csaba igazgató úrnak, akik hoz-
zájárultak ahhoz, hogy méltó-
képpen emlékezzünk meg a jeles 
alkalomról.
 Valamint köszönöm a Gyöngy-
virág óvoda dolgozóinak és a ked-
ves szülőknek a lelkes és aktív 
munkát, mellyel hozzájárultak ah-
hoz, hogy mindenki szép emlé-
kekkel távozhasson.  

Lengyel Krisztina, tagóvoda-vezető
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A karácsonyi előkészületek idejének egyik fő momentu-
ma, hogy templomainkban és otthonainkban, adventi ko-
szorút állítunk, amelyen hétről hétre mindig egy új gyertyá-
val többet gyújtunk meg, így jelezvén az ünnep közeledtét.

Húsz piros  
és négy fehér

Talán csak kevesek tudják, kinek is kö-
szönhető ez a ma már szép hagyomány. 
Az első „koszorút” a néprajzkutatók mai 

álláspontja szerint Johann Hinrich Wihern 
evangélikus lelkész készítette árvaházában 
élő gyermekek részére, Hamburgban 1839-
ben. A lelkész ezzel próbálta szemléltetni a 
kicsiny gyermekeknek, milyen hosszú időt 
is ölel fel az adventi várakozás időszaka, Jé-
zus születéséig. Ez a koszorú még egészen 
kezdetleges volt, egy szekérkerék képezte az 
alapját, és 24 gyertyával szemléltette az idő 
múlását.
 A kis piros gyertyák a hétköznapokat jelké-
pezték a fehérek, pedig az adventvasárnapo-
kat. A szekérkerék négy hétvégén át díszítette 
az árvaház mennyezetét, a gyermekek nagy 
örömére. Egyes ismeretek szerint 1870 körül 
Pomerániában megjelent az adventi fa is, de 
megfelelő fa hiányában áttértek ők is a koszo-
rúformához. A hagyományos, fenyőágakból 
készült koszorút 3 lila és egy rózsaszín gyer-
tya díszíti. Az advent liturgikus színe a lila, az 
öröm színe a rózsaszín. Ez utóbbi rózsaszín 
gyertyát advent 4. vasárnapján, az öröm va-
sárnapján gyújtjuk meg. Minden gyertya 
egy-egy fogalmat jelképez. Ezek a hit, a re-

mény, szeretet és az öröm. A gyertyák a ka-
tolikus szimbolika szerint egy- egy személyre 
vagy közösségre is utalnak. A hit Ádámra és 
Évára, akiknek Isten elsőként ígérte a megvál-
tást. A remény a zsidó népre, amelynek meg-
ígérte, hogy közülük származik a Messiás. A 
szeretet Keresztelő Szent Jánosra utal, aki hir-

dette Jézus eljövete-
lét és előkészítette 
az utat az emberek 
szívéhez. A negyedik 
gyertya, a rózsaszín 
az öröm, Szűz Máriát 
jelképezik, aki meg-
szülte a Fiút. A mai 
négy gyertyával dí-
szített, fenyőágakból 
készült elődje a szá-
zadfordulón alakult 
ifjúsági mozgalom 

idejéből származik. Akkoriban azonban szél-
sebesen terjedt, mint az első világháború utá-
ni új divat. Mára már nem mindenki tartja a 
gyertyák színét, de a gyertyagyújtás hagyo-
mányát a legtöbb otthonban őrzik. Áldott ké-
szülődést kívánok mindenkinek!

Fehérné Fazekas Anett, Helytörténeti Gyűjtemény

A kis piros 
gyertyák a 
hétköznapokat 
jelképezték a 
fehérek, pedig 
az advent va-
sárnapokat. 

Az	Üllői	Református	Egyházközség	az	
istentiszteletre és egyéb programokra 
várja	az	érdeklődőket	decemberben.
 December 10-én, advent második va-
sárnapján 10 órakor istentisztelet és 
gyermek-istentisztelet, 15 órakor adven-
ti családi délután kreatív foglalkozás.
 December 12-én, kedden 18 órakor 
bibliaóra.  
 December 17-én, advent harmadik 
vasárnaján, 10 órakor istentisztelet és 
gyermek-istentisztelet.
 December 19-én, kedden 18 órától 
bibliaóra.
 December 21-én, csütörtökön 19 órá-
tól imaóra.  
 December 24-én, advent negyedik va-
sárnapján 10 órától  istentisztelet, 15 
órától karácsonyesti istentisztelet és 
gyermekműsor.
	 December	25-én,	hétfőn	karácsonyi	
ünnepi istentisztelet és úrvacsora, 10 
órától gyermek-istentisztelet is lesz.
 December 26-án, kedden 10 órától ka-
rácsonyi ünnepi istentisztelet és úrva-
csora.
	 December	31-én,	vasárnap	délelőtt	10	
órától istentisztelet, 18 órától óévi hála-
adó istentisztelet.
	 Január	1-jén,	hétfőn	10	órától	isten-
tisztelet.

Ünnepi isten- 
tiszteleti rend

November 12-én, vasárnap délután ismét 
tiszteletünket tettük Ócsán, annál a kopjafá-
nál, amit három évvel ezelőtt az üllői mene-
kültek befogadásának 70. évfordulóján, az 
akkor szervezett emléknapon avattunk fel a 
szomszéd város központjában. Megható volt 
emlékezni a 73 évvel ezelőtt történt megrá-
zó eseményekről, az ócsai emberek életmen-
tő, önzetlen segítségéről. Utódaik becsületé-
re is legyen mondva: egész évben gondozott 
környezetben, szépen kialakított virágágyás 
díszíti a kopjafánkat. L.

Emlékeztünk
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Szépkorú köszöntése
Kovács Mátyásné Klári néni-
nél jártunk november 7-én, 
aki éppen ezen a szép na-
pon töltötte be 90. évét.

Ünnepeltünk nagy örömmel várta a lá-
togatást, amely rendhagyónak is ne-
vezhető, hiszen egy időseknek fenn-

tartott apartmanházban él, Üllőn.
 Miután beléptünk az épületbe, egy ked-
ves kis kutyus futott csaholva elénk, mint ké-
sőbb megtudtuk, mindenki kedvence az ál-
latka, szeretettel kényeztetik a lakók.
 Vidám hangulatban vártak az idős nénik 

– a társalgóban szépen terített asztal, Klári 
néni virágcsokra és a neki készített gyönyö-
rű, finom torta, melyen a 90-es gyertya égett.
Szépkorú nénink mosolyogva mesélte, mi-
lyen öröm és megkönnyebbülés volt számá-
ra, hogy az apartmanházba felvételt nyert, 
miután eladta Pesti úti saját házát, mely-
ben sajnos 12 éve, a férje halála óta egyedül 
élt. Még mindig rendben tartotta a „portát”, 
gondoskodott magáról, de már egyre nehe-
zebben telt az idő egyedül, az esték, a viha-
rok félelmetesnek hatottak.
 Itt, az otthonban Klári néni megtalálta a 
megnyugvást, a békét, a szeretetet, rendsze-

resen látogatják távolabbi hozzátartozói és 
házának kedves vevője.
 90 éves nénink Üllőn született, a Tompa 
Mihály utcában. Varrónőnek tanult és szak-
májában dolgozott a kőbányai férfi fehér-
nemű gyárban, mindaddig, míg szülei ápo-
lása miatt otthon kellett maradnia, és már 

csak bedolgozóként folytathatta munkáját. A 
gondoskodás minden idejét lekötötte, sajnos 
édesanyja és édesapja 1974-75-ben elhunyt. 
Szeretett férje a Fővárosi Állat- és Növény-
kertben dolgozott lakatosként.
 Klári néni saját kis szobájában őrzi azt a 
Szűz Mária szobrot, melyet 6. elemista korá-
ban nyert egy hittanversenyen. Hiszi, hogy ez 
a szobor és a hite segítette életét az egész-
ségben eltöltött öregkor megéréséig.
 „Klárika, mióta itt van, megfiatalodott!” 

– mesélik idős társai és valóban magabiztos-
ság és erő sugárzik az arcáról, a mosoly egy 
pillanatra sem tűnik el, míg mindennapjaik-
ról mesél.
 Jól érzik magukat, hálásak a Jóistennek, 
hogy itt élhetnek: várják Kornél atya látoga-
tását, a fodrászt, a kozmetikust, a jó ételeket. 
Sokat beszélgetnek, sétálnak a kertben, segí-
tik egymást.
 Kissné Szabó Katalin polgármester boldo-
gan adta át az Orbán Viktor miniszterelnök 
által személyesen aláírt emléklapot és a sze-
retet virágát.
 Reméljük, később is lesz lehetőségünk az 
otthonba látogatni, egy következő szépkorú 
üllői lakos köszöntése alkalmából. Megnyug-
tató érzés, hogy van lehetőség a szép, tisztes-
séges öregkor napjait ilyen csodás helyen el-
tölteni. Bükkös Hajnalka, anyakönyvvezető

A nehéz körülmények között élő, nélkülö-
ző családoknak, betegek, gyermekek és idő-
sek számára szervezett gyűjtést a Magyar 
Református Szeretetszolgálat (MRSZ). Az 

adománygyűjtésen elsősorban 
tartós élelmiszert és tisztítószere-
ket várnak az adománypontokon.
 Csatlakozzon ön is az MRSZ 
kezdeményezéséhez a szeretet 
ünnepe közeledtével. Ha fontos-
nak érzi, hogy segítsen nélkülö-
zőkön, nehéz körülmények kö-
zött élőkön, bajba jutottakon 
vagy betegeken – legyen szó csa-
ládokról, egyedül élőkről, gyere-
kekről vagy idősekről –, akkor jut-
tassa el adományát a református 
szeretetszolgálat gyűj tőpontjaira. 

A szeretetdobozokba elhelyezett adományo-
kat a szolgálat munkatársai továbbítják azok 
felé, akik már lemondtak minden támoga-
tásról. Elsősorban tartós élelmiszerekre, mint 

Segítsen ön is a rászorulóknak!
cukor, olaj, konzerv, liszt, kakaó, tea, fűszerek, 
édesség, továbbá tisztítószerekre, például 
mosószerre, öblítőre, fogkrémre, gyermek és 
felnőtt pelenkára, samponra, tusfürdőre van 
szükség, ezért ezeket a felajánlásokat várják 
leginkább a gyűjtőpontokon.
 A szervezet az egész Kárpát-medencé-
ben évente több ezer rászoruló részére jut-
tat el támogatóik segítségével élelmiszert, 
ruhaneműt és más alapvető tárgyi eszközö-
ket. „Egy doboznyi szeretet” reményt jelent-
het a túléléshez és örömöt a nélkülözések 
közepette.
 Üllőn a következő helyszíneken találhatók 
gyűjtőpontok: Református Gyülekezeti Te-
rem (Kossuth L. u. 3.), Üllői Polgármesteri Hi-
vatal recepció (Templom tér 3.), Vargha Gyula 
Városi Könyvtár (Vasadi u. 1.). nfo
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Nicsak, ki mesél most?– a Mikulás!
December 5. 16 óra 30    
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Bergengóc Zenegóc koncert a Mikulás 
képeskönyve címmel, és JÖN A MIKULÁS!
December 6. 15:30  
Városközpont,  
Üllői Kulturális Központ

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

Advent 2. vasárnap 
– adventi koszorú 2. gyertyagyújtás
December 10. 16 óra
Közreműködik a Kenderes 
Hagyományőrző Egyesület.
Városközpont

Karácsonyfák ovis díszben c. kiállítás
December 10. 16 órától 18 óráig
Helytörténeti Gyűjtemény

Adventi vásár
December 13. 16 óra 
Pitypang óvoda

Karácsonyi koncert óvodásoknak
December 14. 9 óra
Harmónia zeneiskola

Városi kulturális programok

Karácsonyi hangverseny
December 15.  17 óra 
Az általános iskola  
és a zeneiskola közös koncertje.
Katolikus templom

Napsugár nyugdíjasklub bálja
December 15. 19. óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Jézuska-járat
December 16. 15 óra 30  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Advent 3. vasárnap – adventi koszorú  
3. gyertyagyújtás
December 17. 16 óra
Közreműködik az Üllő Vezér Hagyományőr-
ző Egyesület. 16 órától 18 óráig Karácsony-
fák ovis díszben című kiállítás a Helytörténeti 
Gyűjteményben.  
Városközpont

Irodalmi teázó
December 19. 9 óra 30  
Vezeti: Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Mindenki karácsonya
December 20. 12 óra
Részletes program a 2. oldalon.
Városközpont

Kiss	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.
Festőszakkör: 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
Horgolókör: 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 nyugdíjaskórus: hétfő, 16 óra.

Kulturális közösségek, 
csoportok foglalkozásai

Töklámpás est és utcaavató cím-
mel rendeztek közösségi prog-
ramot november 3-án a Sport-
liget Lakóparkban. Az esemény 
társzervezője, Jászter Zoltán el-
mondta (Bajka Évával közösen 
szervezték a programot), idén 
már negyedik éve, hogy töklám-
pásokkal világítják ki a lakóparkot, az csak a 
véletlen műve volt, hogy a program időben 
egybeesett a városrész egyik utcájának le-
aszfaltozásával. Ha már egyszer így alakult, 
azt is megünnepelték, hogy végre szilárd 
burkolat fedi a Kocsis Sándor utcát. 
 – Négy évvel ezelőtt jött a gondolat, 
hogy világítsuk ki töklámpásokkal a lakó-
park egyik utcáját november elsején. Igaz, 

hogy első alkalom-
mal még kicsit fanyar 
szájízzel rendeztük 
meg a programot, 
akkoriban még nem 
volt közvilágítás a la-
kóparkban, így a tök-
lámpásoktól lett vilá-

gos este a lakóparkban. Azóta szerencsére 
ez a probléma megoldódott, így most már 
csak azért szervezzük ezeket az eseménye-
ket, hogy összehozzuk a közösséget – me-
sélte Jászter Zoltán.
 Először csak pár utcabeli gyűlt össze, de 
az érdeklődők száma évről évre növeke-
dett, tavaly már 52 töklámpás világított a la-
kóparkban. Idén többszörösen megdőlt ez 

Tök jó utcaavatót rendeztek az üllőiek
a rekord, közel 200 lakó faragott lámpást 
és látogatott el az eseményre, amely most 
is jó hangulatban zajlott – derült ki. Hozzá 
kell tenni, már nem csak a lakóparkban élők 
gyűltek össze, a település távolabbi pontjai-
ról is érkeztek családok a programra. 
 – Volt aki süteményt sütött, mások pá-
linkát kínáltak a felnőtteknek, a gyerekeknek 
teát főztek, mi pedig 20 liter forralt borral já-
rultunk hozzá a hangulatos estéhez. Nem 
volt előírás, mindenki úgy segített, ahogy a 
lehetőségei engedték.
 Jászter Zoltán elmondta, ezeknek az ese-
ményeknek pusztán közösségépítő szere-
pük van, a kezdeményezés alulról indult, és 
addig csinálják, amíg megőrzi barátságos 
hangulatát.  V.



Ajánló14 Üllői

Ez az a vásár,  
amit már várnak!

Vidám vásár  
adventkor

Idén is lesz 
mézeskalács-
sütő-verseny

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

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fillé-
rekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszolgá-
lat segítségével rászoruló családokat támogat.
 Várjuk önt december 14-én, csütörtökön,  
8-13 óra között, a Kiss Sándor Művelődési 
Házba (Gyömrői út 24.).

Újra Vidám Adventi Vásárt tartanak a Pity-
pang óvodában (Faiskola u. 1.), melyre ez-
úton is szeretettel hívnak minden érdeklődőt 
a szervezők. Az eseményen vidám hangulat-
ban vásárolhatnak csodás portékákat, me-
lyeket barkácsoló kedvű szülők, óvónénik, 
dadusnénik készítettek. A gyerekeket ingyen 
zsákbamacskával várják a vásár szervezői.
 A vendégeknek szívesen ajánlják fo-
gyasztásra: zsíros kenyeret lilahagymával, 
forró teát és forralt bort, sült almát, sült gesz-
tenyét, mézeskalácsot és a szülők által sütött, 
friss süteményt.
 Látogassa meg ön is az óvoda vidám vásá-
rát december 13-án, 16 órától. nfo

Ebben az évben is a Mindenki karácsonya 
városi rendezvénnyel összevonva kerül sor a 
mézeskalácssütő-versenyre december 20-án, 
délután. A versenyre a jellegzetes karácsonyi 
receptúra alapján összeállított mézeskalács-
tésztából házilag készített figurákkal, mázas 
süteményekkel, házikókkal, stb. nevezhetnek 
a résztvevők. Nevezési kategóriák: óvodás, 
általános iskolás, felnőttek (lehetnek munka-
helyi közösségek 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 díj-
kiosztás december 20-án lesz a városháza 
dísztermében.
 További információk: ÜKK: 06-29/320 
011/128, Azzurro Cukrászda: 06-30/464 6272.

Üllő	város	képviselő-testületének	
döntése alapján a polgármesteri hiva-
tal jogi képviseletét ellátó ügyvédek 
térítésmentes jogi tanácsadást tarta-
nak	a	városházán	(Templom	tér	3.)	a	
lakosság részére. 
 Dr. Szkalka Tamás ügyvéd úr tanács-
adása 9 órától 11 óráig tart január 8-án. 
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása 14 
órától 16 óráig tart december 11-én és 
január 22-én. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadására a 
06-20/555-6513	telefonszámon	jelent-
kezhetnek,	dr.	Szikora	Gábor	jogi	ta-
nácsadására	pedig	a	06-30/456-0889	
kérhetnek	időpontot.

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi  
tanácsadás 

Apróhirdetések
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 Mono-
ron és környékén 5000 Ft feletti vásárlás ese-
tén 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.

Eladó bordó színű masszív sarokülőgar-
nitúra, mely alkalmas fekvőbútorként is. 
Mérete 3  x  2 méter. Hibátlan állapotú! 
Érd: 06-30/6137440. 
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

és Boldog Új Évet Kívánunk!

INGYENES�LÁTÁSVIZSGÁLAT
LÁTÁSVIZSGÁLATRA�BEJELENTKEZÉS�TELEFONON

2225 Üllő, Ócsai út 1. +36 (30) 758 1312

AZ AKCIÓK CSAK KOMPLETT SZEMÜVEG VÁSÁRLÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESEK TOVÁBBI RÉSZLETEK AZ ÜZLETBEN.

SZÉP KÁRTYA: 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK: AXA, DIMENZIÓ, GENERALI, K&H, MKB, OTP, PATIKA

POSTA, PROVITA, TEMPO, ÚJ PILLÉR, VASUTAS

ÜZLETÜNKBEN ELFOGADJUK:

TICKET WELLNESS,   TICKET COMPLIMENTS,   ERZSÉBET UTALVÁNY

OTP, MKB, K&H, TEMPO

2225 Üllő, Ócsai út 1.

Tel.: +36-30-758-1312

Jövőre is sok meglepetéssel, szeretettel várjuk vissza!

15.000 Ft

10.000 Ft

5.000 Ft

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

2017. december 1–22. 
között beváltott és 
a gyűjtődobozban 
elhelyezett pontgyűjtők 
sorsoláson vesznek részt!

Köszönjük, hogy idén is minket választottak,  
egész évben megtiszteltek bizalmukkal! 

Szeretnénk az  
ünnepek közeledtével  
mi is ajándékozni!

Nyeremények:

Meghitt, békés, 
boldog ünnepeket, 

örömteli és sikeres új 
évet kívánunk!

Sorsolás: 
2017. december 

23-án délben

3. díj

2. díj

1. díj

Matricagyűjtő-kárt
ya
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Hirdetés

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

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

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

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

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

G

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

termelői 
mézek és 

mézkülön-
legességek

Fél kilós 
gyógynövény-

ágyon érlelt 
mézek

1490 Ft-ért
Megvásárolhatók a 
Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

Monor, Kossuth 
lajos u. 71/A.

Levendulás, kakukk
füves, citromfüves, 

mentás, rozmaringos, 
zsályás, kamillás,

ánizsos, köményes,  
bazsalikomos

Rendelés már az interneten is: 
www.apifito.hu

Festményvásár!
Miért ne vásárolna közvetlenül az alkotótól?

Igényes olajfestmények elérhető áron.
Tájképek, csendéletek, utcarészletek.

Ajándékozzon egyedit!
Jánszkiné Dafkó Brigitta festő

06-30/629-6707

2017. december 18. 9–16-ig
Üllő, városháza

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Szakmai önéletrajzodat a www.spar.hu oldalon, a Karrier 
menüpont alatt töltheted fel adatbázisunkba vagy elküldheted 
a megpályázni kívánt munkakör feltüntetésével a raktar@spar.hu 
email címre. Kapcsolat: Koncz Tímea, telefon: +36-20-823-8896

A SPAR család tevékenységi köreivel együtt bővül, 
ezért kollégákat keresünk kiemelkedő feltételekkel 
üllői Logisztikai Központunkba, az alábbi pozícióba:

VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓ
TÉGED KERESÜNK, HA:
•  villanyszerelő végzettséggel rendelkezel
•   épület karbantartási, üzemeltetési tapasztalatot szereztél
•   rugalmasság, terhelhetőség jellemez
•   precízen, megbízhatóan végzed a Rád bízott feladatokat
•   előnyként értékeljük: érettségi, targoncavezetői jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:
•   Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
•  Változatos kihívásokkal teli munkakör
•  Dinamikus csapat
•  Versenyképes jövedelem

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Üllő.

Adomány- és pékáruosztást szer - 
vez az Üllő Vezér Hagyományőr-
ző Egyesület a Turul Házban (volt 
sportpresszó), a Dóra Sándor kör-
út 2. szám alatt. Időpontok: de-
cember 9. 11 órától 15 óráig, de-
cember 16. 11 órától 15 óráig. Az 
adományosztáson elsősorban 
ruházati cikkek, cipők és pékáru 
kerül kiosztásra. 

 Az Üllő Vezér Hagyomány-
őrző Egyesület várja a felajánlá-
sokat, elsősorban ruhákat, cipőt, 
játékokat, műszaki cikkeket és 
tartós élelmiszert, melyeket a rá-
szoruló családoknak osztanak ki. 
Az adományokat leadhatják dec-
ember 13-án és december 27-én 
18 órától 20 óráig a Turul Házban. 
 nfo

Adományosztás és gyűjtés a Turul Házban
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lark tőkehús

A4-Hirmondo-2017-kari

2017. november 30., csütörtök 9:08:21
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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



december 5-től várja a vásárlókat 
kóstoltatással, finom borokkal  

reggel 8 órától 19 óráig.

A Prémium Mészárszék 
Monor

Országút 11.

Kiváló minőségű sertés és marhahúsok konyhakészen.
Szeletelve, kockázva, fűszerezve, panírozva, kérésre vákuumozva is.

Helyben sütött francia bagettben széles termékválasztékunkból készített  
SZENDVICSKÜLÖNLEGESSÉGEK.

Vevői igény szerint bármilyen  
különleges húst, vagy felvágottat beszerzünk.

Különlegességek: rákfélék, krokodil, tonhal-steak, 
Pata Negra sonka, tenger gyümölcsei stb.

  Marhasteakhúsok (35 napig érlelve): argentin, amerikai, magyar 
(saját  rlelésű)
  Borjú, marha, kacsa, libahúsok frissen, akár füstölve
  Tanyasi csirke
  Magyar termelői manufaktúrák által gyártott (Szomorhús, Püski, 
Wiesbauer, a gyártók teljes termékválasztéka) tartósítószer és 
e-mentes szalámi, kolbász, sonkakülönlegességek (szürkemarha, 
mangalica, szarvas, sertés)
  70%-os hústartalmú virslik, grillkolbászok, többféle ízben
  Hagyományos eljárással készült füstölt sertéshúsok (sonka, tarja, 
angol- és kolozsvári szalonna stb.)
  Olasz felvágottak, sajtkülönlegességek, olívabogyók stb.
  Spanyol Serrano sonkák nagy választékban
  Minőségi olasz borok, tészták, steakfűszerek
  Sajtok, sajtkülönlegességek (juh és kecske is) 

Hamburger húspogácsák (borjú, marha, sertés, csirke) igény szerint helyben, frissen fűszerezve és elkészítve.

Nyitvatartás:
keddtől szombatig 8–19
vasárnap és hétfőn zárva

Indítsa a reggelt  
az ön ízlésének megfelelően 
összeállított szendviccsel, majd  
kortyoljon a frissen őrölt olasz kávéból! 

Garantáltan  
         jól indul a napja,  
                     ha betér hozzánk  
                              egy reggelire! 




