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Üllői
Étkeztetés

A gyermeket nevelő csalá-
doknak kedvezett az önkor-
mányzat: a képviselő-testü-
let döntésének megfelelően 

50 százalékkal csökken a 
gyermekétkeztetés térítési 

díja. A díjkedvezmény vala-
mennyi étkeztetett gyerme-
ket megilleti, függetlenül a 
családja helyzetétől, anya-

gi, szociális körülményeitől.
Részletek a 3. oldalon

  

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
decemberben is megrendezték 
Üllőn a Jézuska Járatot. Pet-
rus Márta kezdeményezése 
tavaly év végén is nagy sikert 
aratott a gyerekek körében. 
A program résztvevői között 
volt Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő is. A Jézuska Járat 
125 üllői kisgyermek számára 
tette szebbé a karácsonyt. 

Egy tál  
szeretet

Ülésteremből 
jelentjük

Ellenőrzik  
a kéményeket

Olvasni jó!

Boszorkány- 
kupa

Tovább  
javult a köz- 

biztonság

Párizs  
után  
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2 ÜllőiKözösség

Ilyen volt  
a városi 
karácsony
A decemberi hétvégéken ünnepi prog-

ramsorozat várta az érdeklődőket a 
városközpontban. Az adventi prog-

ramokat a Mindenki karácsonya rendez-
vény zárta. Képriportunkkal a városi kará-
csony pillanataiból adunk egy kis ízelítőt 
olvasóinknak.
 Ezúton fejezzük ki köszönetünket város-
unk intézményeinek, egyesületeinek, ak-
tív lakosainak, akik hozzájárultak az ünnepi 
rendezvény sikeres megvalósításához. Kü-
lön köszönet az adventi gyertyagyújtások 
alkalmával szervezett tartalmas és hangu-
latos műsorokért a Mecénás Művészeti Klub, 
az Üllő-Kenderes és az Üllő Vezér Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjainak.
 Köszönet illet minden jelenlévő látoga-
tót is, akik érdeklődő figyelmének köszön-
hetően ünnepi hangulatban telt az eszten-
dő programjait záró esemény, a Mindenki 
Karácsonya.

Ajándék-karácsonyfák Zenekar a mézeskalács-díszítő foglalkozáson

A mézeskalácssütő-verseny eredményhirdetése

Ügyességi versenypálya

Az adventi koszorú és az ünnepi műsor

A szeretetláng átadása

Táncol a Kenderes



3Üllői Hírek

Már második éve, hogy a Mindenki Karácso-
nya-program keretében Kovács Sándor és csa-
ládja komoly felajánlást tett. A Mester-Acél 
Kft. tulajdonosa, az Üllői Karitász csoport ak-
tív tagja elhatározta, hogy 200 tányér meleg 
ételt ajánl fel a legrászorultabb családoknak.
 A felajánlás értékét külön emeli, hogy a 
család nem csak az alapanyagokat biztosítot-
ta, hanem a főzést is maga végezte az Üllői 
Humán Szolgáltató Központ udvarán.
 Már előző nap bekészítették a bográcso-
kat, előkészítették az alapanyagokat és kora 
reggel nekiláttak a nagy munkának. Az iga-
zi téli hideg sem vette kedvüket, végig moso-
lyogva, lelkesen főzték és osztották az ételt.
 A Karitasz szervezetének és a Humán Szol-
gáltató Központ dolgozóinak javaslata alap-
ján készült a támogatottak listája. Az intéz-
mény munkatársai az időskorú rászorulóknak 
és a sokgyermekes családoknak házhoz vit-
ték a finom babgulyást, míg a többi ellátott 
az intézmény udvarán fogyaszthatta el a me-
leg ételt vagy akár el is vihette vacsorára.
 Példa értékű a Mester-Acél Kft. tulajdono-
sának és dolgozóinak felajánlása és lelkese-
dése, mellyel 200 ember napját tették szeb-
bé az ünnepek előtt.
 Köszönet a Kovács családnak, hogy gondol-
tak az elesettekre és egy tál ételben egy-egy tál 
szeretetet is adtak az üllői családoknak. nfo

Az önkormányzat képviselő-testülete a 
26/2017.(XI.03.) számú rendeletével komoly 
segítséget biztosít a gyermeket nevelő csa-
ládok számára.
 A rendelet szerint 2018. január 1-jétől 
általános, 50 százalékos díjkedvezményt 
biztosítunk a gyermekétkeztetés térítési 
díjaiból. Ez a kedvezmény valamennyi ét-
keztetett gyermeket megilleti, függetlenül 
a családja helyzetétől, anyagi, szociális kö-
rülményeitől.
 Így a bölcsődei étkeztetés ára naponta 
175 Ft+áfa, az óvodai és az iskolai napi ellátás 
160 Ft+áfa, míg az iskolai menza 110 Ft+áfa 
áron vehető igénybe. 

Egy tál  
szeretet

 Akik nagycsaládos lévén már a törvény-
ben foglalt normatív 50 százalékos térítési-
díj-kedvezményben részesülnek, az ön-
kormányzat rendelete szerint a fizetendő 
térítési díjukból további 50 százalékos ked-
vezményt kapnak, így a tényleges térítési díj 
25 százalékát kell megfizetniük. Esetükben a 
bölcsödei ellátás 88 Ft+áfa, az óvodai és az 
iskolai napi térítési díj 80 Ft+áfa, a menza pe-
dig 55 Ft+áfa áron vehető igénybe. 
 Az önkormányzat – mivel a település teher-
viselő képessége lehetővé teszi – döntésének 
az volt célja, hogy szélesítse a támogatottak 
körét, célzottan a gyermekes családok helyze-
tén könnyítsen.  Kissné Szabó Katalin, polgármester

Csökkent a gyermek- 
étkeztetés térítési díja 

Január 1-jétől Pest megyében négy kor-
mányablakban már adóügyeiket is intézhe-
tik az érintettek. A Vecsési Járáshoz legköze-
lebb a gyáli kormányablakban érhetőek el a 
NAV munkatársai, ezenkívül a pilisvörösvá-
ri, a szentendrei és a szobi kormányablakok-
ban is fogadják majd a NAV munkatársai az 
ügyfeleket.
 A NAV központi ügyfélszolgálata 2017 telé-
től Budapesten, a Dózsa György úton található, 
emellett megmaradtak a váci, a szigetszent-
miklósi, a ráckevei, a nagykátai, a gödöllői, az 
érdi, a dabasi és a ceglédi kirendeltségek.
 A kormányablakokban a kirendeltségek-
hez hasonlóan az adóügyek széles körét in-

tézhetik az állampolgárok (pl. adókártya 
ügyintézés, bevallás átvétele, egészség-
ügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos in-
formációk, adószámla-egyeztetés, bead-
ványok/kérelmek átvétele, stb.). Továbbá 
akárcsak a NAV ügyfélszolgálatán, az érin-
tett kormányablakokban is lehet bankkár-
tyával fizetni.
 Fontos, hogy az adóügyek intézése a kor-
mányablakok ügyfélfogadási idejétől eltérő: 
hétfőn 8 óra 15 perctől 15 óra 30-ig, kedden 
8 óra 15-től 15 óra 30-ig, szerdán 8 óra 15-től 
15 óra 30-ig és csütörtökön 8 óra 15-től 15 óra 
30-ig intézhetik ügyeiket az ügyfelek, péntek 
pedig szünnap van. nfo

Négy kormányablakban  
intézhetjük adóügyeinket

A szilárd- és szelektívhulladék-szállítást végző 
Ökovíz Nonprofit Kft. az ügyfelek visszajelzé-
se alapján, az önkormányzat kérésének meg-
felelően kibővítette ügyfélfogadását. Január 
8. és június 30. között a következő időpontok-
ban várják az üllői ügyfeleket. Január 8. (hét-
fő) 9-18-ig, január 22. (hétfő) 9-18-ig, febru-
ár 5. (hétfő) 9-18-ig, február 19. (hétfő) 9-18-ig, 
március 5. (hétfő) 9-18-ig, március 19. (hétfő) 
9-18-ig, április 3. (kedd) 9-18-ig, április 16. (hét-
fő) 9-18-ig, április 30. szünet, május 14. (hétfő) 
9-18-ig, június 4. (hétfő) 9-18-ig, június 18. (hét-
fő) 9-18-ig.

Változott az Ökovíz 
ügyfélfogadása

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, 
életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyo-
ni helyzete, egészségi állapota, szexuális irá-
nyultsága, nemi identitása, faji hovatartozá-
sa, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, 
politikai vagy más véleménye, anyanyelve, 
fogyatékossága, családi állapota, anyasága 

vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága mi-
att hátrányos megkülönböztetés éri!
 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a 
diszkriminációval okozott jogsértések kivizs-
gálása és megszüntetése.
 Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest me-
gyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfo-
gadását, tel.: 06-30/960-2657, e-mail:  eva.
drszatmari@gmail.com. 
 Ügyfélfogadás a Pest Megyei Kormányhi-
vatalban (1052 Budapest, Városház u. 7., tel: 
06-1/485-6957): január 2. 11 óra 30-15 óra 30, 
január 8. 11 óra 30-15 óra 30, január 15. 11 óra 
30-15 óra 30.
 Ügyfélfogadás a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ Vértesi Nándor termében (2220 Ve-
csés, Telepi út 43., tel: 06-29/742 844): január 
22. 11 óra 30-15 óra 30. 
 Ne feledje, az egyenlő bánásmód min-
denkit megillet! 

Mindenkit 
megillet  
az egyenlő 
bánásmód! 



4 ÜllőiKörkérdés

Mintha a négyből kimaradt volna egy évszak: a 
tél. Eddig legalábbis úgy érezhetjük. Nem sze-
retnénk elkiabálni, mert éppenséggel a febru-
ár – tán még a március is – hozhat kemény hide-
get, de most január közepe van, és se hó, se jég. 

Nem hiányzik  
egy évszak? 

Hirdetés

Polákovics Jánosné

Nagy Mátyásné

Karnai János

Krekács Bernadett,  Krekácsné Topor Éva és kisfia

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.

Mintha az ősz el sem kö-
szönt volna, hanem go-
rombább formát öltve 

itt maradt, talán, hogy fennállá-
sa óta először, összefusson a ta-
vasszal.
 Üllő lakóinak ugyan ebbe kü-
lönösebb beleszólása nincsen, 
mi azonban egy nyirkos, dider-
gős, sem ilyen, se olyan hétköz-
napon megkérdeztünk néhány 
helybélit, mit szólnak hozzá.
 Krekácsné Topor Éva azt fe-
lelte, örül az enyhe télnek. Ami 
persze érthető, de miután ár-
nyaltuk kissé a helyzetet, kiderült, 
hogy ez azért számára sem eny-
nyire egyértelmű. Ha csak a prak-
tikus szempontok szerint elemzi 

– mondta – akkor a kisebb fűtés-
számla és az elmaradt hótakarítás 
miatt a mérleg pozitív. Viszont a 
gyerekeknek nagyon hiányzik a 
hó, a havas téli játékok, és hangu-
latában sem olyan ez az évszak, 
mint amit hagyományosan elvár-
nánk tőle – sorolta a negatívumo-
kat, hozzátéve: sajnos, ebbe a vál-
tozásba már alighanem bele kell 
törődnünk.
 A beszélgetőpartnerünk tár-
saságában lévő fiatal hölgyről ki-
derült, hogy ő is a családba tarto-
zik. Krekács Bernadett azonban 
a hazai időjárási viszonyok-
ról nem akart nyilatkozni, lé-
vén, hogy évek óta Angliában él. 
Amikor azonban a negatívumo-
kat emlegettük, mégis bekap-
csolódott a beszélgetésbe, hogy 
megjegyezze: ő kifejezetten 
örült, hogy itthon ilyen kellemes 
idő fogadja, ugyanis nem szere-
ti a telet. Angliában karácsony 
környékén is hó esett, kellemet-
len hideg idő volt. Egyébként ott 
éppen az olyan időjáráshoz van-
nak szokva, mint amilyen nálunk 
most van – úgyhogy  számára 
ebben a tekintetben is kedvezett 
a hazalátogatás.

 Három, egymással komoly esz-
mecserébe bonyolódott hölgy 
érdekes beszélgetését szakítot-
tuk félbe ezután, akik közül Po lá- 
 ko vics Jánosné azt felelte kér-
désünkre: őt nagyon megviseli a 
tél hiánya. A nyirkos időt erősen 
megérzik az ízületei. A vérnyo-
mása is magasabb a kelleténél, 
bár – tette hozzá – annak más 
oka is lehet. Egyébként nem hi-
ányozna neki a tél – tudtuk meg, 
miközben Nagy Mátyásnéval 
jót derültek azon, hogy egyikük 
semelyik téli sportot nem szere-
ti, másikuk viszont még hatvan-
négy évesen is örömmel ment 
szánkózni, amikor végre leesett 
egy kis hó.
 Harmadik társuk – aki az új-
ságban szerepelni nem akart – 
azzal a megjegyzéssel mégis be-
kapcsolódott a társalgásba, hogy 
azért ne siessük még el a számve-
tést. Hiszen Bálint gazda is meg-
mondta a minap egy rádióműsor-
ban, hogy a tél százhúsz napos, 
jöhetnek tehát még komoly fa-
gyok – szögezte le, és erre mind-
annyian csak bólogatni tudtunk.
 Karnai János ellenben csak 
nevetett, amikor megkérdez-
tük, szerinte lesz-e még iga-
zi tél az idén? Nem jós ő – felel-
te –, még akármi történhet. Neki 
ugyan a hideg nem hiányzik, de 
ez a nyirkos, semmilyen idő sem, 
mert fáj tőle minden tagja. Hogy 
a téli hangulat, a havas táj, a szál-
lingózó hópelyhek ilyen körül-
mények között neki nem jutnak 
eszébe, azon meg ne  is csodál-
kozzunk – csóválta a fejét. Majd 
kezében egy legyezőnyi recept-
tel elsietett a gyógyszertár felé. 
Ahol ezen a délelőttön – direkt 
megfigyeltük – igen nagy volt a 
forgalom. Molnár Anna
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Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
2017-ben utolsó ülését december 14-én tartotta. 
Írásunkban a testületi ülés legfontosabb döntése-
it ismertetjük. A határozatok hátterét, testületi és 
bizottsági ülések jegyzőkönyveit Üllő város hon-
lapjáról (www.ullo.hu) tölthetik le az érdeklődők.

Hirdetés

Ülésteremből jelentjük

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.

06-20/559/1550

manikür, műköröm
06-20/335-1266

Üllő, Pesti út 126.
facebook:

Beauty Angels Kozmetika

Beauty Angels

Az ülésen döntés született 
az Üllői Sport és Szabad-
idő Kft. 2018. évi támoga-

tásáról, elfogadásra került Üllő 
Város Önkormányzatának 2018. 
évi belső ellenőrzési terve, vala-
mint két, a településen élők szá-
mára fontos dokumentum, a Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyv és 
a településkép védelméről szóló 
rendelet.
 A kézikönyvben meghatá-
rozásra kerültek a település te-
lepüléskaraktert meghatározó 
településképi jellemzői, a telepü-
lésképi szempontból egymástól 
jól elkülönülő településrészek ar-
culati jellemzőikkel és értékeikkel, 
a településkép minőségi formá-
lására vonatkozó javaslatok, vala-
mint a településképhez illeszke-
dő építészeti elemek.
 A rendeletben a településké-
pi követelmények, a településké-
pi véleményezési, a településké-
pi bejelentési és a településképi 
kötelezési eljárásra vonatkozó 
részletes szabályok, a település-

képi kötelezettség megszegése 
esetén alkalmazható szankciók, 
a reklámhordozók és a reklám 
elhelyezésére vonatkozó törvé-
nyi tilalmak és korlátozások aló-
li eltérések, a településen létesít-
hető reklámhordozók számára, 
megjelenésük különös formai 
(műszaki) követelményeire vo-
natkozó előírások kerültek szabá-
lyozásra. Mindezekről következő 
lapszámunkban részletes tájé-
koztatót olvashatnak.
 Kihirdette a képviselő-testü-
let a Deák Ferenc utca útépíté-
sére kiírt közbeszerzési eljárás 
nyertesét. A döntés értelmében 
a kivitelezést, amely terveink sze-
rint május hónapban kezdődik, a 
Szabó-TLM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt. fogja végezni.
 Tájékoztatjuk az Üllői Hír-
mondó olvasóit, hogy a képvi-
selő-testület 2018 első negyed-
évi ülésinek tervezett időpontjai 
a következők: január 25., február 
15., március 22.

Petz Nándorné, ügyintéző

Főbb feladatok és munkák:
•  Pénztárosi, pénzügyi feladatok végzése.

Az álláshoz tartozó elvárások:
•  Minimum 3–5 éves, pénztárosi területen 

végzett gyakorlat.
•  Szakirányú pénzügyi vagy közgazdasági 

középfokú végzettség.
•  Magas szintű Microsoft Office program 

használati készség.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
•  Autószerviz területén végzett pénztárosi 

tevékenység.
•  Társalgási szintű angol nyelvtudás.

Amit kínálunk:
•  Kulturált munkakörnyezet.
•  Versenyképes, bejelentett fizetés.

Szükséges tapasztalat:
•  3–5 év szakmai tapasztalat.

Szükséges nyelvtudás:
•  Nem igényel nyelvtudást.

Jelentkezés:
Fényképes szakmai önéletrajzokat a 
hirdetes@opel.toth.hu e-mail címre 
várjuk. JELENTKEZZEN mielőbb a 

06-20/804- 8000-es  telefonszámon! 
jelentkezes@delego.hu

ÚJ ÉV  –  STABIL, 
BIZTOS MUNKA!
MUNKANÉLKÜLIEK és  

MUNKAVÁLTÁSON GONDOLKODÓK 
 FIGYELEM! 

Béren felüli pozitívumok: 
• Bejelentett, stabil munkalehetőség
• Jelenléti bónusz próbaidő alatt is!

• Cafeteria Próbaidő alatt is!

ITT a LEHETŐSÉG, ha pénzt akar keresni! 
JELENTKEZZEN hozzánk 

GYÁRTÁSI MUNKATÁRSNAK, 
Vecsésre! 

Amennyiben minőségi munkát ad ki a kezéből és  
a maximális teljesítményre törekszik, azt

 DÍJAZZUK! Akár bruttó 1350 Ft/óra bérezéssel!
Amennyiben nem dolgozik keményen csak az alapfizetését biztosítjuk! 

INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK!
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Üllő város képviselő-testülete 165/2017. (XII.14.) határozatával el-
fogadta Üllő Város Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK), vala-
mint 32/2017. (XII.22.) számú rendeletét a településkép védelméről.

Rendelet és kézikönyv  
szabályozza a településképet 

Hirdetés

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

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

A TAK összegzi a város építészeti örök-
ségét, meghatározza a város külön-
böző karakterű területeit, amelyek a 

város eltérő arculati jellegzetességei alapján 
lettek kialakítva, illetve bemutatja ezekre a 
különböző területekre vonatkozó építési jel-
lemzőket és a követendő jó példákat.
 A településkép védelméről szóló rende-
let meghatározza a településképi követel-
ményeket (amelyek lehetnek területi építé-
szeti, egyedi építészeti és reklámhordozókra, 
reklámberendezésekre, cégérekre és reklám-
hordozásra alkalmas egyéb műszaki beren-
dezésre, továbbá az egyéb műszaki berende-
zésekre vonatkozó követelmények), továbbá 
a kötelező településképi szakmai konzultáció 
a településképi véleményezési, a település-
képi bejelentési és a településképi kötelezé-
si eljárásra vonatkozó részletes szabályokat. 
 A rendelet magába foglalja azon – jogsza-
bályban egyszerű bejelentési eljáráshoz kö-
tött – építési tevékenységek körét, amelyek 
megkezdését kötelező településképi szak-

mai konzultációhoz köti; azon – jogszabály-
ban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – 

építési tevékenységek 
körét, amelyek meg-
kezdését településké-
pi véleményezési el-
járáshoz köti; illetve 
azon – jogszabályban 
építésügyi hatósá-
gi engedélyhez és az 
egyszerű bejelentés-
hez nem kötött – épí-
tési tevékenységek, 
rendeltetésváltoztatá-

sok és reklámelhelyezések körét, amelyek meg-
kezdését településképi bejelentési eljáráshoz 
köti.
 A rendelet tartalmazza továbbá a telepü-
lésképi kötelezettség megszegése és vég-
rehajtása esetén alkalmazható bírság eset-
köreit, a törvény keretei közötti mértékét, 
kiszabásának és behajtásának módját, a rek-
lámhordozó és reklám elhelyezésére vo-

natkozó tilalmak és korlátozások alól e tör-
vény által megengedett eltéréseket, a helyi 
önkormányzat illetékességi területén léte-
síthető reklámhordozók számát, megjele-
nésük különös formai (műszaki) követelmé-
nyeit.
 A rendelet meghatározza a helyi védelem 
alá helyezés és megszüntetésének szabályait, 
a helyi védettséggel összefüggő korlátozáso-
kat és kötelezettségeket és az ezzel összefüg-
gő az önkormányzati támogatási és ösztönző 
rendszer részletes tartalmát.
 Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy te-
lepülésképi bejelentési eljáráshoz kötött a 
Pesti út, az Ócsai út és a Gyömrői út mentén 
történő építési tevékenységek közül a hom-
lokzat megváltoztatása, a meglévő építmény 
utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílás-
záró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a 
homlokzat felületképzésének megváltozta-
tása, üzletfelirat, cégtábla, cégér elhelyezése,
egyedi tájékoztató tábla elhelyezése, rek-
lámfelületet is tartalmazó előtető, napvédő 
ponyva elhelyezése.
 A hatályos dokumentumok a település 
honlapján (www.ullo.hu), illetve az Üllői Pol-
gármesteri Hivatal városfejlesztési irodájá-
ban, a 119-es szobában tekinthetők meg.

Üllő Város Önkormányzata

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a hulladék-
ról szóló törvény alapján a feladatai körében 
jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási díj beszedésére, továbbá az abból eredő 
hátralékok kezelésére. 

Vecsési cég kezeli a díjhátralékokat
 Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszol-
gáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése 
érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, 
melynek eredményeként január 1-jétől a Köz-
szolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta 
meg díjhátralékok kezelésével, beszedésével. 

 A konzorcium az NHKV Zrt-vel és az önkor-
mányzatokkal együttműködésben látja el a 
feladatait. Üllőn a konzorcium megbízásából 
a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralé-
kok kezelését az Agenda Kontroll Kft. végzi. A 
kft. címe: 2200 Vecsés, Bertalan utca 34.  nfo

A Település-
képi Arcula-
ti Kézikönyv 
összegzi a vá-
ros építészeti 
örökségét
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Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a kéményseprőipari tevé-
kenységről és ellátásának szakmai szabályairól szóló jogsza-
bályokra hivatkozva a Belügyminisztérium Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja, mint 
kéményseprőipari szerv megküldte részünkre a Pest me-
gyei sormunka ütemterv 2018. évre vonatkozó időpont-
ját, mely Üllőn 2018. április 1-jétől–2018. június 30-ig tart.

Áprilistól júniusig  
csengethet a kéményseprő

ALAP csomag bruttó 3  000 Ft/hó, 
500 MB mobilnet, 6 Ft/perc

KORLÁTLAN belföldi csomag 
bruttó 8  000 Ft/hó, 7 GB mobilnet

EU KORLÁTLAN csomag  
bruttó 11  000 Ft/hó,  

7 GB EU mobilnet

www.legjobbmobil.com

Hirdetés

A sormunka a kéményseprőipari szerv 
vagy kéményseprőipari szolgáltató 
megrendelés nélkül, rendszeres idő-

közönként, tűzbiztonsági okból ingatlanról-
ingatlanra járva, úgynevezett „sorban” vég-
zett ellenőrző tevékenysége. Az ellenőrzés 
kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberen-
dezés égéstermékének elvezetésére szol-
gáló kémény (kémények), tartalékkémény, 
továbbá a bekötő- és összekötő elemek, va-
lamint ezek tartozékainak átvizsgálására, 

szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti 
műszaki felülvizsgálatára.
 2018. január elsejétől a sormunka csak a 
társasházak és a lakásszövetkezeti ingatla-
nok  esetében történik ütemterv szerint. 
 Társasházi vagy lakószövetkezeti ingatla-
nok esetében ingyenes a kéményellenőrzés, 
ha a következő jogszabályi feltételek együt-
tesen teljesülnek. Az 
ingatlan – társasház 
vagy lakásszövetke-
zeti ingatlan – és az 
adott albetét (lakás) 
természetes személy 
(magánszemély) tu-
lajdonában van. Az 
adott albetétbe (la-
kásba) nincs gazdál-
kodó szervezet (be-
leértve az egyéni vállalkozót) székhelye, 
telephelye, fióktelepe bejelentve. A kémény-
ellenőrzés a jogszabályban, a FŐKÉTÜSZ ál-
tal előre bejelentett két ellenőrzési időpont 
valamelyikében sikeresen megvalósul. 
 A kéményseprő-ipari tevékenység-
ről szóló törvény 2018. január 1-jétől meg-
szüntette azon egylakásos ingatlanok (csa-
ládi házak) kötelező kéményellenőrzését, 
melyek a következő feltételek mindegyiké-

nek megfelelnek: az ingatlan nem társashá-
zi vagy lakásszövetkezeti ingatlan, az ingat-
lan természetes személy (magánszemély) 
tulajdonában van, az ingatlanba nincs gaz-
dálkodó szervezet (beleértve az egyéni vál-
lalkozót is) székhelye, telephelye, fióktelepe 
bejelentve.
 Ezen ingatlanok esetében az ingatlan tu-
lajdonosa, használója dönti el, hogy igénybe 
veszi-e a kéményellenőrzést vagy sem. Min-
den olyan ingatlan esetében, amely a fenti 
feltételek valamelyikét nem teljesíti tovább-
ra is kötelező a kéményellenőrzés.  
 Családi házak esetében ingyenes a ké-
ményellenőrzés, ha az ingatlan nem tár-
sasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan és 
természetes személy (magánszemély) tulaj-
donában van, az ingatlanba nincs gazdálko-
dó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót 
is) székhelye, telephelye, fióktelepe beje-
lentve, a kéményellenőrzés a jogszabályban 
előírt sűrűséggel történik, azaz szilárd tüze-
lésű kémény esetében évente, gáztüzelésű 
kémény esetében kétévente. 
 Az egylakásos épületek – jellemzően csa-
ládi házak – tulajdonosai és használói a ké-
ményseprőipari szolgáltató munkavégzési 
menetrendjétől függetlenül, a nekik legin-
kább megfelelő időpontra maguk kezde-
ményezhetik égéstermék-elvezetőjük (ké-
ményük) rendszeres időnként szükséges 
biztonsági felülvizsgálatát. Az ingyenes el-
lenőrzés iránti igényt időpontfoglalással je-
lenthetik be a 06-1/999-0664 ügyfélszolgála-
ti telefonszámon.  
 Az ütemterv és a tevékenység ellátá-
sával kapcsolatos minden további részle-
tes információ a katasztrófavédelem la-
kossági honlapján – www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu – elérhető. 

Az ingyenes 
ellenőrzés 

iránti igényt 
időpontfogla-
lással jelent-

hetik be.  
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Kedves Üllői Lakosok! Ezúton szeretnénk 
megköszönni a figyelmes szeretetet amit 

Köszönjük, hogy  
másokra is figyeltek! 

tanúsítottak az Üllői Katolikus Karitász szer-
vezésében megrendezett tartósélelmiszer- 
gyűjtésben. A pozitív hozzáállás és a mások-
ra való odafigyelés eredménye az, hogy sok 
családnak tudtunk segíteni élelmiszer cso-
maggal karácsony előtt. Üllői Karitász Csoport

Újra a régi, megszokott helyen várják 
a lakosságot az üllői rendőrök, miu-
tán elkészült az egészségház épüle-

tének nyugati szárnya és a rendőrség újra 
birtokba vehette az irodákat. A felújítás ide-
jére, május közepétől decemberig, a Malom 
utcai tűzoltószertár emeleti helyiségeiben 
kapott helyet a rendőrőrs, a Templom téri 
épületen ezalatt megtörtént a tető és a nyí-
lászárók cseréje, a falak szigetelése és színe-
zése, továbbá az irodahelyiségek tisztasági 
festése.
 Már készül a 2017. évre vonatkozó bűn-
ügyi statisztika – tudtuk meg Balaton János-
tól – egyelőre azonban még nem hivatalosak 
az adatok, így azokat az üllői képviselő-testü-
let sem tárgyalhatta, de azt elöljáróban ki le-
het jelenteni, hogy az egy évvel korábbi ada-
tokhoz képest tovább csökkent a városban 
ismertté vált bűncselekmények száma.

 – Érdemes külön kiemelni a vagyon ellen 
elkövetett bűncselekmények számát, amely 
jelentős csökkenést mutat a tavalyi évre vo-
natkozó adatok alapján. Idén is hasonló vagy 
még jobb eredményeket szeretnénk elérni 

– hangsúlyozta az Üllői Rendőrőrs parancs-
noka. Balaton János hozzátette, a tavalyi év 
közepe viszonylag nyugodtan telt, ugyanez 
már nem mondható el az év utolsó hónapjá-
ról. A karácsonyt megelőző időszakban több 
gépkocsifeltörés történt a Sportliget lakó-
parkban és környékén, az elkövetői kör első-
sorban taxikra specializálódott. Az üllői rend-
őrök jelenleg is nyomoznak az ügyben.
 Az Üllői Rendőrőrs az elmúlt év decembe-
rében egy új szolgálati gépjárművel gazda-
godott, amely nagymértékben segíti a szol-
gálatellátást.

 Balaton János rendőr őrnagy felhívja az 
üllői lakosság figyelmét, hogy Monor kör-
nyéken újra megjelentek az úgynevezett 

„unokázós” csalók. Mint ismert, korábban 
többször is trükkös átveréssel próbálták ki-
csalni elsősorban idős egyedülálló lakosok 
pénzét. A magukat az idős személy unokájá-
nak kiadó csalók általában telefonon jelent-
keznek, megpróbálják elhitetni a sértettekkel, 
hogy bajba kerültek és egy nagyobb ösz-
szegre lenne szükségük, hogy kimásszanak 
a szorult helyzetből. A telefonhívást követő-
en rövid időn belül ismeretlen személyek ér-
keznek, hogy átvegyék a pénzt a sértettektől. 
Hasonló helyzetben mindig legyenek na-
gyon óvatosak és körültekintőek, próbálják 
meg ellenőrizni az állítás valóságtartalmát és 
értesítsék a rendőrséget az esetről.

Tovább javult a közbiztonság
Az Üllői Rendőrőrs tavalyi évé-
ről és a várost is érintő aktu-
ális hírekről Balaton János 
rendőr őrnagy, őrsparancs-
nok számolt be lapunknak.

Bejelentés esetén hívja az Üllői Rendőrőr-
söt a 06-29/521-410 telefonszámon. A vá-
rosban szolgálatot teljesítő rendőrjárőrök 
éjjel-nappal elérhetők a 06-30/631-0690 
mobiltelefonszámon.

Üllői rendőrök elérhetősége

xxx
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A Magyar Nyelvtudományi Társaság idén 
21. alkalommal hirdette meg a Simonyi Zsig-
mond Kárpát-medencei Helyesírási Versenyt 
a felső tagozatos diákok számára. Iskolánk-
ból 45 tanuló jelentkezett – a legtöbben az 5. 
és a 6. évfolyamról – az első fordulóra, melyet 
november 22-én rendeztük meg.
 A verseny hagyományosan két részből áll, 
először egy igen hosszú tollbamondásra ke-
rül sor, majd egy 60 pontos feladatlap követ-
kezik, amit a dákoknak 35 perc alatt kell kitöl-
teniük. Idén a szervezők próbálták felkelteni 
a diákok figyelmét: a tollbamondás szövegét 
a sulinet természettudományos oldaláról vá-
logatták, így lehetett szó a hulladékok keze-
léséről és az évszakok változásáról. A teszt-
lapot változatos feladatok jellemezték, nem 

egy diákunk szúrta ki Vasember nevét, ami 
egy kicsit oldotta a feszültséget. 
 Következzenek a helyezések. 5. évfolyam: 
1. Kun Marcell 5.z/b, 2. Molnár István László 5.b , 
3. Turai Boglárka 5.z/b. 
 6. évfolyam: 1. Lantos Zsófia 6.z, 2. Molnár 
Levente 6.a, Tóth Kristóf Péter 6.b
 7. évfolyam: 1. Bácskai Csenge 7.z, 2. Vígh 
Alexa 7.b, 3. Móri Petra 7.z
 8. évfolyam: 1. Baráth Fanni Flóra 8.z, 2. 
Svanyova Letícia 8.c, 3. Nagy Csenge 8.z
 A legjobb eredményt idén is Lantos Zsó-
fia 6.z osztályos tanuló érte el, őt 90 százalé-
kos eredményével a megyei forduló verseny-
zői közé terjesztettük fel. Felkészítő tanára: 
Fenyvesiné Ladányi Brigitta.
 Köszönjük a tankerületnek, hogy a ver-
senyzők idén oklevélben és ajándékban is ré-
szesülhettek. 
 Köszönöm kollégáimnak, Fenyvesiné La-
dányi Brigittának, Vargáné Fazekas Évának és 
Jódy Adriannának a segítséget és a gyors javí-
tást!  Ortutay Gizella

Versenyeztek  
az üllői diákok

A zsűri hat szempont szerint értékelte az alko-
tásokat: látvány, harmónia, illat, állag, a hasz-
nált ragasztóanyag és az íze. 
 Az óvodáscsoportok végeredménye: 1. 
hely Bóbita Óvoda, Cinege Csoport; 2. hely 
Bóbita Óvoda, Katica Csoport; 3. hely Bóbita 
Óvoda, Pillangó Csoport. 
 Iskolás korúak: 1. hely Botos Viktória, 2. hely 
Harold András.
 Felnőttek: 1. hely Deák Éva, 2. hely Kajliné 
Ludányi Margit, 3. hely Puskás Károlyné Erzsike.
 A díjakat és jutalmakat Kissné Szabó Kata-
lin polgármester és a zsűri elnöke, Lovasi Jó-
zsef a Szabadtűzi Lovagrend Nagytanács tag-
ja adta át. 
 A győztesek az Azzurro Cukrászdától 
10 000 forint értékű vásárlási utalvány kaptak.

nfo

Üllői Mézeskalács-
sütő-verseny  
eredményei

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítésmen-
tes jogi tanácsadást tartanak a városhá-
zán (Templom tér 3.) a lakosság részére. 
A tanácsadás előzetesen egyeztetett idő-
pontban vehető igénybe. 
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadásai 9-11 
óráig tartanak január 8-án, február 5-én, 
március 5-én, április 9-én, május 7-én, jú-
nius 4-én, július 2-án, augusztus 6-án, 
szeptember 10-én, október 1-jén, novem-
ber 5-én, december 3-án. Bejelentkezés: 
06-20/555-6513.
 Dr. Szikora Gábor tanácsadásai 14-16 
óráig tartanak január 22-én és február 
26-án. Bejelentkezés: 06-30/456-0889.

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás Pénzügyi szakembert  
keres az önkormányzat

Az Üllői Polgármesteri Hivatal elsősorban 
közgazdasági felsőoktatásban végzettséget 
szerezett pénzügyi szakembert keres, aki is-
meri az államháztartás, a központi költség-
vetés, az önkormányzatok gazdálkodását és 
bizonyos jártassága van a bankok, a pénzin-
tézetek tekintetében is.
 Feladatok: érdemben részt vesz a he-
lyi pénzügypolitika kialakításában, elemzi 
az önkormányzat gazdálkodásának rövid és 
hosszú távú hatásait, a pénzügypiaccal való 
kapcsolatát, részt vesz a pénzügyi tárgyú 
döntések előkészítésében, végrehajtásában, 
részt vesz európai uniós pályázatok pénzügyi 
lebonyolításában, részt vesz bizottsági, testü-
leti üléseken, munkája során kapcsolatot tart 
a polgármesterrel, jegyzővel, pénzügyi iroda-
vezetővel, önkormányzati cégek vezetőivel. 
 Előny: közigazgatási területen szerzett 
pénzügyi gyakorlat.

Jelentkezés módja

A jelentkezőnek a pályázatához csatolnia 
kell motivációs levelet, fényképes, részletes 
szakmai önéletrajzot, végzettséget igazoló 
okiratok másolatát, 1 hónapnál nem régeb-
bi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
 Pályázatát Földváriné dr. Kürthy Krisztina 
jegyzőnek címezve, Üllői Polgármesteri Hi-
vatal 2225 Üllő, Templom tér 3. címre kell 
beadnia 2018. február 26-ig.
 Az állás betölthető: 2018. március 20-tól. 
 Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. tv. szerint.
 A borítékra kérjük írja rá: „Pályázat pénz-
ügyi referensi feladatok ellátására”.
 Az állással kapcsolatban érdeklődni le-
het Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyző-
nél a 06-30/475-0988-as telefonszámon.

nfo
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Bizalom = Jézuska Járat
Már 6 éve, hogy Petrus 
Márti, ma már sike-
res író, 6 gyermekes 
édesanya megálmod-
ta a Jézuska Járatot.

Mi is kellett ehhez? Volt 
100 rászoruló gyermek, 
akik vélhetően nem kap-

tak volna karácsonyi ajándékot, kellett hozzá 
100 jólelkű felnőtt, aki úgy gondolta, angyal 
képében, névtelenül teljesíti az álmokat. Per-
sze, kellett hozzá a technika is, hogy ők az in-
ternet segítségével egymásra találjanak egy 
weboldal felületén. Ehhez kellett a háttér-
munka, Márti lehetetlent nem ismerő szerve-
zőkészsége, és eljött karácsonyra a csoda. Így 
lehetséges, hogy már hatodik éve változatlan 
sikerrel, országos szinten öt városban, 1000 
gyermek álma teljesülhet.
 Üllő három ével ezelőtt csatlakozott a 
programhoz, és Kissné Szabó Katalin polgár-
mester patronálásával, az önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottságával, és az 
Üllői Humán Szolgáltató Központ munkatár-
sainak szervezésével már 125 üllői kisgyermek 
álma teljesült.
 Milyen vágyaik voltak a gyerekeknek? Leg-
többen autót és babát kértek, de többen köny-
vet, kreatív játékot, sok sporteszközt. De volt, 
aki kerékpárra vágyott, mert messze az isko-
la és gyalogolnia kellett, vagy egy igazi kapus-

kesztyűre vagy „menő” hátizsákra. Sajnos idén 
is sokan kértek télikabátot, csizmát, hogy vég-
re nekik is lehessen új és ne csak más által ki-
nőtt vagy használt ruhájuk.
 Minden évben nagyon szép és hangulatos 
műsor keretében kapják meg az ajándékaikat 
a gyerekek, idén a Fourtissimo Zenekar vará-
zsolt ünnepi hangulatot a Kiss Sándor Művelő-
dési Házba és énekeltette meg a gyerekeket.
 Petrus Mártinak köszönhetően az adakozók 
már a neten keresztül nézhették az átadóün-
nepséget, így részesei lehettek a gyerekek örö-
mének.

 Ünnepségünkre ellátogatott dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő is, aki évek óta lelkes 
támogatója a programnak.
 Ebben az évben a Magyar Református Sze-
retetszolgálat részéről Varga László adomány-
koordinációs vezető is jelen volt rendezvé-
nyünkön, és az ünnepi műsor végén örömmel 
adta át az üllői nehéz helyzetű családok részé-
re a Béres Alapítvány által adományozott Bé-
res Cseppet. Valamennyi megajándékozott 
nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
a Béres családnak, egyben köszönjük a szere-
tetszolgálat és Varga László aktív közreműkö-
dését az egészség védelmét szolgáló immun-
erősítő készítmény célba juttatásában.
 Nagyon nagy kihívás ennyi év után válto-
zatlan sikerrel megvalósítani egy jótékonysági 
programot.
 Mi a siker titka?
 Kell egy főszervező, kellenek lelkes segítők 

– sajnos a rászoruló gyermekek adottak – és kell 
a legfontosabb, hogy találjunk minden évben 
adományozókat, akiknek bizalma van felénk.
 Igen, a szervezés mellett talán ez a leg-
fontosabb, a bizalom, hogy jó helyre, való-
ban rászoruló gyermekekhez jut és eljut az 
ajándék. 
 Biztos vagyok benne, hogy a bizalom teljes, 
mert három hét alatt gazdára talált az összes 
ajándékunk.
 Köszönöm az adományozóknak, a szerve-
zőknek, hogy angyalkaként igazi örömet hoz-
tak 125 kisgyermek karácsonyi ünnepébe.

Szabó Katalin Ildikó, 
Humán Szolgáltató Központ igazgatóhelyettese

Emlékét örökre megőrizzük
Szászik Istvánné, Ica az Üllői Polgármesteri Hivatal megbe-
csült dolgozója volt sok évtizeden keresztül. 1980-ban kez-
dett dolgozni a hivatalban, ahol egy igazán összetartó és fiatal 
csapat vette körül. Azonos életcéljaik voltak, gyermeket szül-
tek, házat építettek egymást segítve, kalákában, szabadide-
jükben sok közös programot szerveztek. Szép idők voltak. 

Ahogy teltek az évek a szakmai munká-
jában a megismerést egyre inkább a 
tapasztalatok megszerzése váltotta fel. 

Hivatali munkájára jellemző volt az ügyfelek-
kel való igen jó kapcsolat kialakítása. Sokan is-
merték és szerették, bátran fordulhattak hoz-
zá problémáikkal, azokat mindig türelemmel 
és odaadással igyekezett megoldani. 
 Az elmúlt 20 évben anyakönyvvezetőként 
is dolgozott, s talán nincs is Üllőn olyan család, 
aki ne fordult volna meg esküvőin jegyespár-

ként, örömszülőként vagy egyéb hozzátarto-
zóként. 2008-ban indult útjára a Jubiláló Há-
zaspárok Ünnepe, amelyre nagy izgalommal 
készült, kitűnő szervezésének köszönhetően 
csodálatosan sikerült az esemény, amelyből 
mára hagyomány teremtődött. A következő 
évben a hirtelen jött betegség sajnos nem 
engedte, hogy ismét szervezője legyen az ün-
nepségnek. Sokan imádkoztunk felgyógyu-
lásáért – az ima és az ő kivételes ereje segít-
ségével akkor még le tudta győzni komoly 

betegségét. Ismét munkába állt és nyugdíj-
ba vonulásáig az Üllői Polgármesteri Hivatal-
ban dolgozott. Üllő Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete munkáját két díj odaítélé-
sével ismerte el. 2001-ben Magyary Zoltán díj, 
2012-ben pedig Üllő Város Szolgálatáért díj ki-
tüntetettje. Emlékét örökké megőrizzük!  

Üllői Polgármesteri Hivatal



11Üllői
sek is, csak egy kicsit felnagyít-
va, egy kicsit elvarázsolva, és ol-
vasás közben örömmel hagyjuk 
elvarázsolni magunkat. A varázs-
lásban segítenek Szőnyi Gergely 
rajzai, továbblendítve képzele-
tünket. 11-14 éves gyerekek szá-
mára ajánlott.

Abbi Waxman, Új örömök kert-
je. Egy édes mese arról, hogy ak-
kor is érdemes élni, ha az ember-
nek meghalt a szerette, ha nem 
jön ki az anyjával, és éppen elbo-
csájtják a munkahelyéről, mert 
mindig akadnak olyan emberek 
a családban, a barátok vagy akár 
idegenek közt, akik megmutat-
ják a kiutat a sötétből. A fejeze-
tek közti „receptek” a különböző 
zöldségek elültetéséről egyszerre 
hasznosak és viccesek. Bátor kis 
mese ez az újrakezdésről és a foly-
tatásról, miképpen a növénykék is 
minden egyes alkalommal végig-
járják az útjukat, hogy kicsírázza-
nak, növekedjenek és majdan vi-
rágot és termést hozzanak.
 Anthony Bruno, Elkapni a 
Jegest! – Egy hidegvérű gyilkos 
igaz története. A Hetedik írójá-
nak krimije, melyből film is készült. 
Eredeti címe The Iceman. Ebben a 
hátborzongató, valós eseménye-
ken alapuló, lebilincselő történet-
ben az író által szembekerülünk 
egy hidegvérű gyilkossal, tanúi 
lehetünk véres tetteinek és test-
közelből élhetjük át a nagydarab, 
agyafúrt gyilkos Richard Kuklinski 
és az őt üldöző Polifrone ügynök 
viszonyának különös lüktetését. 
Csak erős idegzetűeknek! 
 Állandó programjaink, ame-
lyek minden esetben ingyenesek, 
januártól a megszokott időben 
folytatódnak. Várjuk önöket to-
vábbra is szeretettel a könyvtárba! 
  Velkei Hajnalka, könyvtárvezető

Bartos Erika, Te is voltál kicsi, 
dédmama? A szerző illusztráci-
óival. Hogyan lesz a kisbabából 
óvodás, majd iskolás gyerek, ka-
masz, felnőtt, szülő, nagyszülő és 
dédszülő? Hogyan követi a gye-
rekkort a felnőttkor, majd az idős-
kor? Hogyan formálják és alakítják 
a jó és rossz emlékek lelkünket? 
Erről mesél dédmama a déduno-
kának. Ezt a könyvet 3-10 éves 
gyerekek számára ajánljuk. 

Csukás István, Hapci-rakéta a 
Hókuszpókusz-szigetekre. 
A gyerekek és mesés kedvű fel-
nőttek kedvenc meseírója. A Kos-
suth-díjas költő ebben a köny-
vében igencsak meglódítja a 
képzeletünket. De nem csak a 
képzeletünket, hanem minket. 
Elég egy nagy tüsszentés, és már 
repülünk is a tüsszentés-meghaj-
tású Hapci-Rakétával! Hogy hova 
repülünk? Bele a mesébe, a me-
sének is a közepébe, ahol a rej-
telmes szigetek vannak, a szige-
teken még rejtélyesebb dolgok 
várnak ránk. De azért ismerő-

amihez időről időre visszatér, és 
valahogy mindig mást mond neki. 
Nos, ezek azok a könyvek, ame-
lyeknek ott a helye könyvespolcu-
kon. Mi segítünk kiválasztani azo-
kat a könyveket, amelyek kivívják 
a jogot az önök polcára kerülésé-
hez, és ha úgy gondolják, vásá-
rolják meg, de tudatosan csak azt, 
hiszen a többi mind kikölcsönöz-
hető a könyvtárból. Minél előbb 
érdemes gyermekeikkel is meg-
ismertetni a könyvek birodalmát, 
hiszen csak az olvasó gyermekből 
válik gondolkodó felnőtt.

Programajánló

Elvesztettem, hiányzik,  
mit tegyek?
Tájékoztató előadás és beszélge-
tés a gyász- és veszteségfeldol-
gozás módszeréről. Választ kap-
hatunk arra, hogyan dolgozzuk fel 
szeretteink halálát, a válást és más 
fájdalmas veszteségeket, mert 
azt megtanultuk, hogyan szerez-
zünk meg valamit, de azt nem, va-
jon mit tegyünk, ha elveszítjük azt. 
A beszélgetés házigazdája Bog-
nár Bernadett, pszichológus. To-
vábbi információ: 06-20/227-0457, 
bognar.bernadett@yahoo.com

Könyvajánló

Piros, kék, zöld – Ilyenek a szí-
nek. Jó játék a színek megisme-
rése! 
 A katicabogár piros, a tenger 
kék, a levelibéka zöld.
 Kicsi könyv a legkisebbeknek 
a pirosról, a kékről, a zöldről és 
más színekről. Bababarát vastag, 
impregnált oldalakkal. 18 hóna-
pos kortól ajánljuk.

Olvasni jó! 

2018-ban is minden-
kit vár a könyvtár!

A Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

Népdalkör
Minden kedden 17 órától. 
Vezeti: Majorosi Marianna
Díja: 200 Ft / alkalom
 Az állandó várostörténe-
ti kiállítás csütörtökönként 12 – 
16:30-ig várja az érdeklődőket. A 
kiállítás előre bejelentett csopor-
tokat, nyitvatartási időn kívül is 
szívesen fogad. (Pesti út 96.)

Helytörténeti Gyűj-
temény programja

Hogy miért? Mert könyv-
tárba járni jó, szórakoz-
tató, lebilincselő, isme- 

ret terjesztő, utolérhetetlen, meg-
nyugtató, elvarázsoló, hangula-
tos, fantasztikus, színes, izgalmas, 
néha vicces és még oldalakon ke-
resztül sorolhatnám az okokat, 
mert a könyvtárosnál jobban sen-
ki sem tudja ezt, hiszen az életünk 
legnagyobb részét könyvtárban 
töltjük. Arra buzdítunk minden-
kit, hogy egy hónapban legalább 
egyszer látogasson el hozzánk, 
egy jó könyvért, egy érdekes újsá-
gért, egy jó előadásért, egy finom 
irodalmi teázásért, egy múltidéző 
diavetítésért, egy kis szabad alko-
tásért vagy éppen mások alkotá-
sainak kiállítása kedvéért! Baba- és 
olvasóbarát környezetben várjuk 
a legkisebbektől kezdve látogató-
inkat, hogy részesüljenek az olva-
sás hasznos és jótékony hatásai-
ban. Minden korosztály számára 
kínálunk olvasmányokat, progra-
mokat, amelyektől reményeink 
szerint a világ is egy kicsit jobb 
lesz. Szívesen vesszük javaslatai-
kat egy-egy könyv, vagy író kap-
csán, amit szívesen elolvasnának, 
vagy akivel szívesen találkoznának. 
Rengeteg jó könyv jelenik meg 
manapság, de legalább ennyi 
gyenge minőségű is. Van, amelyik 
írás megszólít egy olvasót, a má-
sikat viszont meg sem érinti. Van 
olyan történet, amit csak egyszer 
olvas el az ember, de van olyan is, 
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Az egyház január 6-án, vízkereszt napján ün-
nepli a Betlehembe érkező napkeleti bölcsek 
emlékét. Egyházi nyelven az Úr megjelenésé-
nek is nevezik ezt az ünnepet, mert Krisztus ek-
kor jelent meg a pogány világ számára. 

2017. december 13-án 
ismét a boszorkányo-
ké és a varázslóké lett 
a városi sportcsarnok! 

Vízkeresztnapi szokások

Boszorkány-kupa

Ezen a napon ünnepelték 
Krisztus születését és meg-
keresztelését is. Ennek jel-

képe a három napkeleti bölcs, a 
háromkirályok: Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár. A templomokban vizet 
szenteltek, innen a magyar Vízke-
reszt elnevezés. Napjainkban is az 
ünnepkörhöz kapcsolódó szokás 
a vízkeresztnapi házszentelés. Ek-
kor a helybéli plébános megláto-
gatja híveit, megáldja a ház népét 
és a jószágot, majd az ajtó szemöl-
dökfájára krétával felírja a G-M-B 
betűket és az évszámot. A nyu-
gati egyház számára a vízkereszt 
a karácsony tizenkettek zárónap-
ja, a farsangi időszak kezdete. Víz-
kereszt napjától a nagyböjt kez-
detét jelentő hamvazószerdáig 
(idén február 14-ig) tart a farsang, 

a karneválok ünnepi időszaka. Ez 
a közelgő tavasz örömünnepe, 
egyben a tél és a tavasz jelképes 
küzdelmének a megjelenítése.
 A keleti kereszténységben a 
Julián-naptár szerint január 6-7. a 
karácsony, és 13 nappal később 
ünneplik a vízkeresztet. Az orto-
dox családok ekkor szalmát szór-
nak a tisztaszoba padlójára, s 
ezen alszanak egy éjszakát, emlé-
kezve a betlehemi jászolra. E nap-
tól kezdve szentelik a vizet.
 A nyugati kereszténységben 
a liturgikus vízszentelést január 
5-én végezték a templomban, de 
haza is hordtak belőle meghin-
teni vele a házat, a gonosz szel-
lemek ellen. A megszentelt vizet 
használták gyógyításra és az ál-
lattartás területein is. Már a XV. 

században jellegzetes magyar 
szokásként említette Gaelotto 
Martino a papok vízkeresztnapi 
alamizsnagyűjtését is. A XVI. szá-
zad óta dokumentált szokás a 
csillagének is.
 Vízkereszt napján sok helyen 
még ma is divatban van, hogy 
háromkirályoknak öltözött legé-
nyek csillagot hordozva járják be 
a házakat, s különböző rigmuso-
kat énekelnek. A szenteltvíz az 
embert születésétől haláláig kí-
sérte. Hintettek a bölcsőre, ön-

töttek az újszülött fürdővizébe, 
a menyasszony koszorújára és 
a halott koporsójára is. Ezt a vi-
zet nagy ballonokba és kancsók-
ba tárolták otthon. Sok terüle-
ten hasznosították. A maradék 
vizet a következő év januárjában 
a kútba öntötték, hogy a víz tisz-
taságát megőrizzék, de egyes te-
lepüléseken a ház földjét is meg-
locsolták vele, hogy Isten áldása 
legyen a házukon. 

Fehérné Fazekas Anett, 
Helytörténeti Gyűjtemény

Az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola Szülői Munka-
közössége megrendezte 

a már hagyományos Boszorkány- 
kupa sportversenyét. Az idei év-
ben 30 csapat jelentkezett a 
versenyre, amely sok izgalmat, 
látványt, nevetést és fergeteges 
hangulatot biztosított mind a 491 
sportoló gyermeknek, minden 
nézőnek és szurkolónak egyaránt.  
A jutalom sem maradt el. Minden 
osztály magáénak tudhatott egy 
seprűs boszorkányt és egy cso-
mag nasit. Valamint az elért he-
lyezéshez megfelelően minden 
gyermek egy bosziéremmel tér-
hetett haza! S a csodás csapat-
zászlók első helyezettjeit is jutal-

maztuk egy-egy kupával és egy 
csomag cukorkával! Az esemény 
megkoronázásaképpen a boszi-

foci is sok izgalmat tartogatott 
számunkra, ahol diákok, pedagó-
gusok és szülők bűvölték a labdát. 

 Nagyon hálásak vagyunk a 
sok segítségért amit kaptunk! Kö-
szönet Dienes Andrásnak a sport-
csarnokért és a sok-sok segítsé-
gért! A Csipet Land KFT-nek a 
500 csomag ropiért. Mokos Ba-
lázsnak, hogy besegített a nasiba. 
Kostyalik Károlynénak a díszletért, 
az ajándék boszorkányokért, tás-
kákért, kalapokért és a cilindere-
kért. Gera Bélának, Balogné Nemes 
Krisztinának a fotókért. Köszönet 
a két főboszinak Fagyas Lilla alsó, 
Csetneki Klára felső tagozatos ta-
nárnőnek a segítségért, s minden 
pedagógusnak aki felkérésünkre 
beöltözött boszorkány- vagy va-
rázslómaskarába, és így még lát-
ványosabbá tette a rendezvényt! 
S hát természetesen minden 
SZMK-boszorkánynak, segítőnek 
akik terelgették, irányították a di-
ákokat. Remélem és bízom ben-
ne, hogy ilyen összefogással to-
vábbi sikeres, még látványosabb, 
élménydús rendezvényeket tu-
dunk biztosítani az iskola aprajá-
nak-nagyjának! 

Tóthné Kostyalik Tímea, Árpád Fejedelem 
Általános Iskola SZMK-elnök
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Hirdetés

Okleveles 
gyógy-  

és sport-
masszőr

Domokos 
János

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

Talpreflexológia,  
peDiKÜr

Helyreállítja az energiaáramlás zavarait, 
felgyorsítja a sejtek anyagcseréit, nyirokkeringést, 

méregtelenít (salakanyagok kiürülnek) belső 
szerveinket életre kelti.  

Helyrehozza  a testi-lelki egyensúlyt.

1 alkalmas kezelés: 3000 ft 

Thai babamasszázs
A masszírozott babák immunrendszere  ellenál-
lóbb 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!

Ipartestület közgyűlés
Január 12. 17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Napsugár nyugdíjasklub közgyűlése
Január 13. 14 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház

Kreatív kézműves-foglalkozás gyerekeknek
Január 17. 15 óra   
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Növendékhangverseny 1.
Január 18.   17 óra
Harmónia Zeneiskola növendékei. 
Üllői Kulturális Központ

Növendékhangverseny 2. 
Január 19. 17 óra  
Üllői Kulturális Központ

Őszirózsák nyugdíjasklub közgyűlése
Január 20. 14 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház

Növendékhangverseny 3.
Január  23. 17 óra 
Fellépnek a Harmónia 
Zeneiskola növendékei.
Üllői Kulturális Központ

Növendékhangverseny 4.
Január  24.  17 óra 
Üllői Kulturális Központ

Magyar Kultúra Napja
Január 26. 18 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház 

Üllő SE farsangi bál
Január 27.  19 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Irodalmi teázó 
Január 30. 10 óra 30

Városi kulturális programok
KISS SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ
Kenderkóc – néptánc: szerda, 16 óra
Kenderes – néptánc: szerda 18 óra
Mirabell – tánc 9-14 éves korosztály: 16 óra 
30, 15-18 éves korosztály: 17 óra 30, 
felnőtt 18 óra 30. 
Festőszakkör: kedd, szerda, csütörtök 17 óra
Napsugár nyugdíjas-egyesület teadélután: 
minden hó első szerda, 14 óra
Zrínyi Ilona nyugdíjas klub teadélután: 
minden hó második szerda, 14 óra

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
Horgolókör: csütörtök 15 óra
Diadélután: minden hó első kedd 16 óra 30
Kreatív kézműves: 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 baba-mama foglalkozás: 
szerda, 10 óra
Jóga: kedd és csütörtök 19 óra 
Gerinctorna: hétfő és szerda 18 óra és 19:00, 
kedd és csütörtök 9 óra

ISKOLA
GameDance: hétfő, 16 óra 30
Starlight Dance Company: kedd és csütör-
tök 16 órától alsó tagozatosoknak,  
17 órától felső tagozatosoknak.
Mirabell – tánc alsó tagozatosoknak: 
péntek 16 óra

SPORTCSARNOK
Mirabell – tánc óvodásoknak: 
csütörtök, 17 óra

CIVIL KÖZPONT
Zrínyi Ilona nyugdíjaskórus: hétfő, 16 óra

A programot vezeti Bege Nóra.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Elvesztettem, hiányzik, mit tegyek?
Január 30. 16 óra 30
Előadás és beszélgetés 
Bognár Bernadett pszichológussal.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

„Szín-folt” 
Február 2. 17 óra
Kiállítás megnyitó.
Üllői Kulturális Központ
  
Alsó tagozatos farsang
Február 2. 13 óra 30
A 3-4. osztályosok rendezvénye.
Árpád Fejedelem Általános Iskola
  
Karitász-bál
Február 3. 19 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház
   
Dia-délután
Február 6. 16 óra 30  
Vargha Gyula Városi Könyvtár
   
Felső tagozatos farsang 
Február 9. 14 óra 30 óra
Az 5-8. osztályosok rendezvénye
Árpád Fejedelem Általános Iskola
   
Iparosbál
Február 10. 19 óra 
Kiss Sándor Művelődési Ház

Alsó tagozatos farsang 
Február 16. 13 óra 30
Az 1-2. osztályosok rendezvénye. 
Árpád Fejedelem Általános Iskola
   
SZMK jótékonysági bál 
az általános iskola javára
Február 17. 19 óra.
Kiss Sándor Művelődési Ház

Kulturáli közösségek,  
csoportok foglalkozásai
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Tavaszi roma 
kulturális 
programsorozat

„Szín-foltok” 
kiállítása

FUTSAL MÉRKŐZÉSEK 
FÉRFI NBIII

Üllő SE–Kistarcsari VSC
Január 12. 20 óra 30

Üllő SE–Maglódi TC
Január 19. 20 óra

Üllő SE–Asterix SC-Érd
Január 26. 20 óra

Üllő SE–Főnix ISE
Február 23. 20 óra

ÜLLŐI VÁROSI KÉZILABDA- 
SPORTKLUB FÉRFI MEGYEI  
KÉZILABDA-MÉRKŐZÉSEK
Január 27. 16 óra és 18 óra
Február 4. 13 óra és 15 óra
Február 10. 14 óra és 16 óra

VECSÉS SE KÉZILABDA- 
MÉRKŐZÉSEK FÉRFI NBI/B
Február 4. 11 óra
Február 10. 18 óra
Február 18. 17 óra

MLSZ FUTSAL 7VÉGE  
TORNÁK IDŐPONTJA
Január 21. 8 órától 21 óráig
Január 27. 8 órától 14 óráig
Január 28. 8 órától 21 óráig
Február 3. 8 órától 21 óráig
Február 10. 8 órától 13 óráig
Február 11. 8 órától 21 óráig
Február 17. 8 órától 21 óráig
Február 18. 8 órától 15 óráig

Városi sportcsarnok 
programjai

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik édesanyánkat, Szá-
szik Istvánnét utolsó útjára elkísér-
ték, virágaikkal megemlékeztek, mély 
gyászunkban együttérzésüket fejez-
ték ki.
 Köszönjük az ALPHAVIK 95 Kft. 
munkatársainak a temetés méltóságtel-
jes lebonyolítását.

Szászik István és Szászik Norbert

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetések

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

A gerArt stúdió festőszakkör Szín-foltok 
című kiállításának megnyitója lesz az ÜKK-
ban február 2-án, 17 órai kezdettel. A stúdió 
immár harmadik alkalommal mutatkozik be 
galériánkban a szakkör tagjainak alkotásai-
val. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 A festmények február 22-ig láthatók a Vá-
rosháza galériában. Helyszín: Üllő, Városháza, 
Templom tér 3. ÜKK

Üllői lakástextilüzlet varrni tudó eladót ke-
res. Érd.: 06-20/410-8655 vagy az üzletben: 
Kossuth Lajos u 1. 

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 1490 Ft/0,5 kg ártól Monoron 
és környékén 5000 Ft feletti vásárlás esetén in-
gyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444 

Monoron két nőstény kecskegida, 9 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.

Az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2018 márciusában négy alkalomból álló prog-
ramsorozatot szervez a roma kultúra színes és 
értékes hagyományait bemutatva.
 Ennek keretében bemutatásra kerülnek  
a roma nyelv, zene, tánc, gasztronómia és a 
tradicionális roma kézműves mesterségek. 
Lakatos György három előadását követően, 
március 23-án színpadi zenés előadással ké-
szül csapatával, melyben záróprogramként a 
Roma Holokauszt Balladát mutatják be a Kiss 
Sándor Művelődési Házban. 
 Rendezvényeink időpontja: március 2. 16 
óra, március 9. 16 óra, március 13. 16 óra Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola. 
 A zenés-táncos Roma Holokauszt Ballada 
színpadi előadás március 23-án 17 órától lesz 
a Kiss Sándor Művelődési Házban.  
 Minden érdeklődőt várunk szeretettel!

Szomora Zsolt, RNÖ-elnök



Programok 15Üllői

jeneifogaszat.hu

Dr. Jenei András   
fogszakorvos-főorvos

20 éve  
az üllői lakosság  
szolgálatában.

Teljes körű gyermek- és  
felnőttfogászati ellátás Üllőn.

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

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

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

Szolgáltatások:
• bármilyen fogpótlás készítése
• gyermekfogászati ellátás
• esztétikai fogászat
• dentálhigiénia
• röntgen
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Impresszumi

Vendégművészünk – az elmúlt évek 
egyik legsokoldalúbb énekes-muzsi-
kusa, Szirtes Edina Mókus – január 22-

én Párizsban koncertezik, ezért Üllőn ebben 
az évben január 26-án, 18 órától tartjuk ünne-
pi rendezvényünket.
 Edina így nyilatkozott koncertje anyagáról:
 „Magyar költők verseire íródott. Ezek a mű-
remekek magukban hordozzák a gondola-
tot, melytől jobbak, nemesebbek lehetünk, 
ki nem mondott fájdalmainkra kaphatunk vi-
gaszt. Menedéket adnak megfogalmazhatat-
lan, kínzó, mindennapos tévelygéseinkben. Ez 
a koncertanyag magában hordozza a klasz-

szikus zenei hagyományokat, de mindvégig 
karöltve él számos könnyűzenei stílussal (jazz, 
folk, vagy világzene).
 Nagyon szeretnék olyan zenei világot te-
remteni, melyet nem csak a komolyzenét sze-
rető komoly emberek hallgatnak meg, vagy 
éppen a túlvidám,  mindent felrúgni akaró fia-
talok, hanem, akár egymás mellett ülve, mind 
a ketten.”
 Lackfi János pedig így ír Mókusról:
 „Szirtes Edina Mókus a magyar world-
zenei színtér egyik legrendhagyóbb figu-
rája. Nagyon rendhagyó koktél az övé: vir-
tuózan rutinos profi, s közben százszázalék 

természetes egyéni-
ség. Hol folkos, hol 
sanzonos, hol keleti-
es, hol kortárs zenés 
hangzásban utazik, 
de markáns hegedű-
futamai és száz közül 
is felismerhető, sod-
ró-nyers énekhangja 
mindenféle áramla-
tokon felülemelkedik. 
Szerelem és kínai filo-
zófia, égbemászás és 
földönjárás, miszté-
rium és vagányság… 
Szirtes Edinai Mó-
kus természeti jelen-
ség. Róla nevezném 
el az első magyar 
hurrikánt, Katrina és 
Sandy hazai rokonát.” 
 Nagyszerű zenei 
kaland vár!
 Kedves Üllőiek! A 
lehetőség adott. Ja-
nuár 26-án, 18 órakor 
a Szirtes Quintet várja 
önöket a Kiss Sándor 
Művelődési Házba 
egy nagyszerű szelle-
mi, érzelmi és zenei 
kaland megélésére. A 
belépés ingyenes.

Párizs után Üllőn…
Kultúrát nem lehet örökölni, azt minden nemzedéknek újra és 
újra meg kell szereznie. Nemzeti identitásunk megőrzése, ha-
gyományaink, kultúránk ápolása, továbbéltetése kötelessé-
günk, s egyben megtartó erőnk is egy uniformizálódó világban.

Van-e érzés, mely forróbban és sejtelmeseb-
ben megdobogtatja az ember szívét, mint az 
ünnep és a várakozás izgalma. A karácsony 
nem attól lesz tökéletes, hogy halomban áll 
a karácsonyfa alatt az ajándék – persze ez 
is kell –, hanem attól, hogy együtt vagyunk, 
ahol kibontakoznak egymás iránti érzelme-
ink, szereteteink. Az ünnep alkalmával a szí-
vünk megtelik örömmel, a megbékélés idő-
szaka ez, pontosabban, hogy szeretteinket 
magunkhoz öleljük.
 Kis visszaemlékezés, meggyújtottuk az 
első adventi gyertyát, részt vettünk a Mé-
zeskalács-fesztivál kézműves-foglalkozásán, 
mindenki karácsonyán pedig faházas kis kuc-
kónkhoz egy forró tea, illatos meleg bor, zsí-
ros kenyér kíséretével szeretettel vártuk ven-
dégeinket. 
 Mi, Mecénások minden évben egy kis 
összejövetel alkalmával klubházunkban a 
mézes sütemény illatával, apró kis kedves-
ségekkel, nagy beszélgetésekkel tesszük ma-
radandóvá klubéletünket, ilyenkor a feldíszí-
tett asztal, karácsonyfa, egy-két meghívott 
kedves vendég érkezése fokozza és teszi ün-
nepibbé napunkat. 
 Éljünk kölcsönös szeretetben és csak béke 
legyen a lelkünkben! 
 E kedves gondolattal kívánok minden ül-
lői lakosnak klubom nevében is szeretetteljes 
boldog új évet, jó egészséggel!

N. Kékedy Ibolya, művészeti vezető

Ünnepi  
készülődés a 
Mecénásokkal



Párizs után Üllőn…
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Üllő, Pesti út 100.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

Az akció  
2018. január 16-tól 

február 3-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Az akciós ár  
csak a hirdetés 
felmutatásával 

érvényes!

PAmex  
mikroszálas 

bolyhos 
törlőkendő

249 Ft helyet t 

150  Ft
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*TÁVOLI, OLVASÓ, -4 +4, 2CYL

SZÉP KÁRTYA

(MKB, OTP, K&H)
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INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

2360 Gyál

Korösi út 156.

+36 (30) 979 7073

fb.com/ korrektoptika

AJÁNDÉK

SZEMÜVEGTOK

KUPON

2225 Üllő, 
Ócsai út 1. 
+36 (30) 758 1312
fb.com/korrektoptika

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



Különlegességek: 
Érlelt marhahúsok kibővített választékban, olasz felvágottak  

és sajtkülönlegességek, ibériai sertéshúsok, rákfélék, krokodil,  
tonhal-steak, tenger gyümölcsei stb.

Monor

Országút 11.

06-20/435-3499

Hagyományos székely 
eljárással készült 

E-mentes termékek 
100%-ban természetes 

alapanyagokból.
Kínálatunkból:

Szalámik  •  Füstölt felvágottak
Házi füstölt kolbászok  •  Füstölt házi májas 

Disznófősajt  •  Májas- és véres hurka, 
kolbász   •  Zsírjában sült hús vagy kolbász 

borcanban  •  Kemencében sült sonka 
Székely sertésvirsli  •  Füstölt húsos oldalas  

Vadfelvágottak

                -es számú főút  
34,5 kilométerénél,

a La Via étterem mellett
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SZENDVICS-
KÜLÖNLEGESSÉGEK

490 
Ft-ért

Nyitvatartás keddtől szombatig:  
8-tól 19-ig




