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Téli igazgatási  
szünet a hivatalban

A szervezők ez alkalommal is gazdag 
programválasztékkal készülnek és már 
14 órától várják az érdeklődőket a vá-
rosközpontban. A karácsonyi ünnepi 
műsor részeként a városháza dísztermé-
ben fellép a Harmónia Zeneiskola vala-
mint fellépnek a Kenderkóc és Kenderes 
néptánccsoportok, továbbá a Vecsernye 
Evangélikus kórus.
 Ezen az alkalmon kerül sor a mézes-
kalácssütő-verseny eredményhirdetésé-
re és a negyedik adventi gyertya ünne-
pélyes meggyújtására.  
 A rendezvény részeként a városházán 
megtekinthető az Adventi hírnök című 
kiállítás. 
 A Mecénás Művészeti Klub pedig fi-
nom harapnivalóval, meleg teával és 
forralt borral várja a vendégeket. Jöjje-
nek el és ünnepeljünk együtt!

Idén is megrendezik a 
Mindenki karácsonyát

Dr. Szabó Zsolt Vecsési Járási Hivatal vezető-
je által megküldött levél alapján tájékoztatjuk 
önöket, hogy a 2018. évi munkaszüneti napok 
körüli munkarendről szóló 9/2017. (V.19.) NGM 
rendeletben foglaltakra tekintettel a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatalá-
nak decemberi ügyfélfogadása az üllői kiren-
deltségen december 14-én (pénteken) 8 órától 
12 óráig tart, december 17-én és 19-én pedig 
a rendes ügyfélfogadási időben intézhetik 
ügyeiket. December 24-én és 31-én nincs ügy-
félfogadás!  Kissné Szabó Katalin, polgármester 

Vecsési Járási  
Hivatal Üllői  
Kirendeltségének 
decemberi ügyfél- 
fogadási rendje

Tisztelt üllői polgárok! Advent beköszöntével 
az év legemelkedettebb időszakába lépünk. 
Advent, a világosság eljövetelére való várako-
zás ideje. Ez az időszak vezet el bennünket a 
karácsony csodájának megértéséhez, amikor 
egy kétezer évvel ezelőtti eseményre emléke-
zünk. Az igazi világosság eljött már a világba, 
köztünk járt, hogy megvilágosítson minden 
embert. Ő maga a szeretet. Érkezését a betle-
hemi éjszakában angyalok hirdették, elsőként 
egyszerű pásztoroknak, majd a föld minden 

Adventi köszöntő
nemzetének. Ennek 
az örömüzenetnek a 
tisztaságából kell me-
rítenünk az adventi 
időszakban.
 Üllő közössége az 
ünnepre készül. A te-
lepülést, az otthona-
inkat, a szíveinket ün-
neplőbe öltöztetjük. 
Advent mindannyi-
unk számára a szám-
vetés idejét is jelenti. 
Ilyenkor visszatekin-
tünk a mögöttünk 
hagyott évre, küz-
delmeinkre, eredmé-
nyeinkre, a szomorú 

és a fölemelő pillanatokra egyaránt.
 Üllő Város Önkormányzata és az Üllői Pol-
gármesteri Hivatal minden dolgozója nevé-
ben kívánok az üllői polgároknak szeretettel-
jes adventet! Kívánom, hogy az advent fénye 
világosítsa be az otthonaikat és a karácsonyi 
örömüzenet töltse be a szíveiket! Ennek az 
időszaknak a világosságából és szeretetéből 
pedig jusson mindannyiunknak elegendő a 
következő esztendő hétköznapjaira.

Tisztelettel Kissné Szabó Katalin, Üllő Város Polgármestere

A város híreit már  
a Facebook-on is olvashatja! 

December 1-jén megkezdte nyilvános működését Üllő 
Város Önkormányzatának hivatalos Facebook-oldala. 

Célunk a tényeken alapuló tájékoztatás, minden 
olyan hírnek, eseménynek a megosztása, melyek 

közérdeklődésre tarthatnak számot, illetve a helyi 
közösség életét befolyásolják. 

Híreinket keressék az

 Üllő Város
Önkormányzata

nevű  
Facebook-oldalon is!

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy az Üllői Pol-
gármesteri Hivatal december 20-tól (csütör-
tök) január 1-jéig (kedd) téli igazgatási szünet 
miatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.
 Utolsó ügyfélfogadási nap: december 19. 
(szerda). Nyitás: január 2-án (szerdán).
 Halaszthatatlan ügyekben (például: halál-
eset anyakönyveztetése) hivatalunk porta-

szolgálatán tehetnek bejelentést, személyes 
bejelentést munkanapokon 8 órától 16 órá-
ig, vagy a 06-29/320-011-es telefonszámon. 
Megértésüket köszönjük.
 Kellemes karácsonyi ünnepet és boldog 
új évet kívánunk!

Földváriné dr. Kürthy Krisztina,
 jegyző
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Üllő Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete no-
vember 22-én tartotta ülé-
sét, melyen számos döntés 
született. Összefoglalónk-
ban a legfontosabb ügyek-
ről olvashatnak tájékoztatót.

Hirdetés

Ülésteremből jelentjük

Hirdetés

Tudj többet – élj jobban!– interaktív  
program a Mindenki karácsonyán 

A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A 
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.

www.patriatakarek.hu

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: 2019. január 16-án  9.00–17.00

Üllői Tangazdaság  
Állatorvostudományi Egyetem

TrakToros és  
marha ÁllaTgondozó 
munkakörbe keres munkavállalókat.
A munkaviszony főállású, közalkalmazotti. 

Részletekért érdeklődhet a 06-20/270-2277-es 
telefonszámon kökény István tangazdaság igazgatónál.

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9–20, 

V: 9–18

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

Az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő 
Kft. a városi közvilágítási hálózat kar-
bantartását jelenleg a Lanzo Kft.-vel 

kötött szerződés alapján biztosítja.
 A Lanzo Kft. jövő évre vonatkozó ajánla-
tában kikötésként szerepel, hogy csak akkor 
tudja vállalni a feladat ellátását, hogyha sor 
került a lámpatestek korszerűsítésére.
 Üllő Város Önkormányzata – a korszerű-
sítés költségének nagyságrendjére (bruttó 
14,2 millió forint) tekintettel – úgy döntött, 
hogy december 31-gyel felbontja a Lanzo 
Kft.-vel kötött szerződést és a 2019-es évre az 
Eurovill Kft.-t bízza meg a közvilágítás eleme-
inek karbantartásával, üzemeltetésével, illet-
ve az üzemkészség folyamatos biztosításával.
 A karbantartási-, üzemeltetési- és az 
üzemkészségi munkálatok jövő évi költsége 
ennek megfelelően bruttó 2 894 076 forint 
lesz, melyet az önkormányzat a 2019-es költ-
ségvetésben előirányoz.

Módosult a közét- 
keztetési szerződés
A képviselő-testület november 22-i ülésén 
tárgyalta a közétkeztetésre vonatkozó szer-
ződés módosítását, mivel a Junior Vendéglá-
tó Zrt. a 2019. évre prognosztizált alapanyag-
árak, a munkabérek és egyéb költségek 
emelkedése miatt, a szolgáltatási díjak 16 
százalékos emelését kezdeményezte.

 Üllő Város Önkormányzata a közétkezte-
tés biztosítása érdekében, az eredményes 
közbeszerzési eljárást követően, 2017. janu-
ár 1. hatállyal kötött szerződést a Junior Ven-
déglátó Zrt.-vel.
 A közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. 
törvény 141 § (4) bekezdés c) pontja alapján, 
szerződés módosítása új közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása nélkül lehetséges, de az el-
lenérték növekedés 
nem haladhatja meg 
az eredeti szerződés 
értékének az 50 szá-
zalékát.
 A Junior Vendég-
látó Zrt. 16 százalékos 
kérelmét a képviselő-
testület megtárgyal-
ta és végül 10 száza-
lékos emelést hagyott 
jóvá. A képviselők ar-
ról is döntöttek, hogy 
a többletköltséget az 
önkormányzat nem 
kívánja áthárítani a lakosságra, hanem annak 
fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja.
 A 10 százalékos költségnövekedést figye-
lembe véve megállapítható, hogy a Junior 
Vendéglátó Zrt. Üllőre vonatkozó közétkezte-
tési díjai, a környékbeli települések, valamint 
budapesti kerületek áraival összevetve to-
vábbra is a legalacsonyabbak közé sorolhatók.

2019-ben nem emel- 
kednek a helyi adóterhek
Üllő Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a 2019. évi helyi adómér-
tékek megállapításáról szóló előterjesztést. 
Mint ismert városunkban a helyi adók közül 
építményadó (nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségekre), valamint iparűzési adó fizetési 
kötelezettség terheli az adóalanyokat. A kép-

viselő-testület úgy döntött, hogy 2019. év-
ben nem emeli a helyi adókat, illetve új adó-
nemet sem kíván bevezetni.

Kamerarendszer és sebesség-
mérő telepítése a Zsaróka  
úton a közlekedésbiztonságért
A Zsaróka úton jelenleg zajló építkezések és 
az új raktárak miatt jelentősen megnöveke-
dett a gépjárműforgalom. A közeljövőben 
ezen a területen szervizút létesül, de annak 
elkészültéig is gondoskodni kíván az önkor-
mányzat az itt élők közlekedésbiztonságáról, 
a gépjárműforgalom hatékony szabályozá-
sáról. A döntéselőkészítési szakaszban a ka-
merarendszer, a sebességmérők, valamint a 
szükséges kijelzők beszerzésére és telepíté-
sére több árajánlat érkezett, melyet a képvi-
selők a november 22-i ülésen megtárgyaltak. 
A testület a Zsaróka úti közlekedésbizton-
ság növelése érdekében a kamerarendszer 
kiépítésére a Nagy Biztonságtechnikai Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát, míg 
sebességmérő telepítésére az Elektron Kft. 
ajánlatát fogadta el. Ennek költségeire a já-
rulékos munkálatotokkal együtt a testület 
mintegy 3,1 millió forintot biztosított.

Üllői fiatalok felsőoktatási  
tanulmányának támogatása
A 2000/2001 tanévtől a Bursa Hungária Felső-
oktatási Ösztöndíjpályázat keretében lehető-
ség van szociálisan rászoruló fiatalok számára 
támogatás nyújtásra. A 2018. november 13. ha-
táridőig benyújtott pályázatok jogosultságá-
nak megállapítását követően a képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy a 2019-es évben az „A” 
típusú, felsőoktatási ösztöndíjpályázat kereté-
ben öt üllői fiatalt részesít önkormányzati tá-
mogatásban, havonta 4 800 forint összegben.

 A képviselő-
testület úgy 

döntött, hogy 
2019. évben 
nem emeli a 
helyi adókat, 

illetve új adó-
nemet sem kí-

ván bevezetni.

A Kulturált Közlekedésért Alapítvány közlekedésbiztonsági okta-
tóprogramja keretében tanulságos kikapcsolódásra várják az ül-
lői gyerekeket és szüleiket december 20-án 14 órától a Városi sé-
tányon.
 A Mindenki Karácsonya keretében megrendezett programon 
bűn- és ba le setmegelőzés sel, közbiztonsággal és gyermekvállalás-
sal kapcsolatos feladatok, továbbá interaktív játékos foglalkozások 

várják a gyerekeket és szüleiket. Lesz mini KRESZ-pálya, mese-rajz- 
pályázat, robogószimulá tor gyerekeknek és fiataloknak, biciklis- és 
go  kartpálya, részeg szemüveges akadálypálya a felnőtteknek.
 Minden aktív résztvevő a programhoz illő ajándékot kap!
 A részvétel ingyenes, de előre kérjük a bejelentkezést!
 Jelentkezés az iskolában, az osztályfőnöknél vagy az ÜKK-ban 
(Városháza, 320-011/128)
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Különleges adomány

November 19-én délelőtt, az első télies napon 
ismét ünnepélyes meghívásnak tettünk ele-
get: az 1928. november 16-án született Rácz Ig-
nácznét látogattuk meg 90. születésnapján.Csodálatos ünnepségnek volt 

méltó helyszíne a Kereszte-
lő Szent János Római Katolikus 
Templom november 16-án, hi-
szen 17 órától a 25, 50, 60 év-
vel ezelőtt házasságot kötött 
párok jubileumi köszöntését 
ünnepeltük, 11. alkalommal.

Szépkorú  
köszöntése

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

Hagyományaink szerint, az 1993-ban, 
1968-ban és 1958-ban egybe kelt pá-
rok meghívást kaptak, hogy a temp-

lom oltára előtt megerősítsék az anyakönyv-
vezető előtt egymásnak tett fogadalmukat, 
majd egy vacsorával egybekötött zenés es-
tén, rokonaikkal, barátaikkal együtt ünnepel-
jék meg jubileumi házassági évfordulójukat.
 A meghitt templomi szertartást Hofbauer-
Mezei Márta orgonajátéka nyitotta, majd 
Kissné Szabó Katalin polgármester asszony 
köszöntötte a meghatott párokat és vendé-
geiket. Az ünnepi műsort az Üllői Harmónia 
Zeneiskola tanárai és diákjai, Szerdahelyi Pál, 
Hasulyó Beáta, Karmanóczki Attila, Gasztonyi 
Ákos és Hofbauer-Mezei Márta állították ösz-
sze és adták elő. Heineman Ildikó evangélikus 
lelkész asszony megáldotta és méltatta az 
ünneplő párokat.
 Bükkös Hajnalka anyakönyvvezető beszélt 
a házasság lényegéről, szépségéről, a sze-
retet erejéről, az ezüst-, arany- és gyémánt-
lakodalom jelentőségéről, majd a fogadal-
muk megerősítésére kérte a 60, 50 és 25 éve 
házasságot kötött párokat, akik az eskütétel 
után polgármester asszonytól átvették az ün-
nepi virágokat és a névre szóló emléklapokat.
 Pár perces néma emlékezést szenteltünk 
azoknak a pároknak, akik már nem lehetnek 
közöttünk és polgármester asszony tisztele-
tükre az oltáron elhelyezte a megemlékezés 
virágait.
 A szemekben a boldogság könnycsepp-
jei csillantak meg, réges-régi emlékképek a 
megismerkedésről, a leánykérésről, az es-
küvőről, a közös élet kezdetéről, gyermekek 
születéséről, sok-sok munkáról, vigasságok-
ról. Az idő kicsit megállt az ünnep kedvéért.
 Büszkék vagyunk ezekre a párokra, akik 
ha lassan is, hajlottan is, őszen is felvették ün-
neplő ruhájukat, hogy kedvesük kezét fogva 

megerősítsék a szeretetüket, a hűségüket, a 
tiszteletüket, a köszönetüket.
 Az ünnepelt párok a Kiss Sándor Művelő-
dési Házban nagyszerű élőzene kíséretében, 
vidám hangulatban töltötték el az estét, ki-
tűnő vacsorával, melyet megkoronázott egy 
pompás tüzijáték-gyertyás háromemeletes 
torta, három ízben, 60-as, 50-es és 25-ös szá-
mokkal díszítve. Kissné Szabó Katalin polgár-
mester egy pohár pezsgővel köszöntötte a 
nemes alkalom résztvevőit.
 Jubiláló házaspárjaink korukat megha-
zudtolva táncoltak és polgármester asszonyt 
is megforgatták néhányszor.
 Szeretném hinni, hogy tettünk valamit a 
mai, szinte már-már „virtuális” világunkban 
azért, hogy az utánunk jövő generációk fel-

nézzenek az okostelefonjaikból a környeze-
tükre, a környezetükben élőkre. Szeretteink 
élete véges és az évek rohanva telnek. Egyre 
nagyobb a korosztályok távolsága és egyre 
nagyobb szükség van a meghitt ünnepekre 
ahhoz, hogy emberi közelség maradjon kö-
zöttünk. Éljük meg együtt az élet szép pil-
lanatait, érjünk egymáshoz, halljuk meg az 
elsuttogott szavakat is. Tudjunk megbo-
csájtani és keressük meg az elszakadt fona-
lak végét, hogy összeköthessük azokat.
 Üllő anyakönyvvezetőjeként büszke vagyok 
városunk vezetőire, hogy lehetőséget terem-
tenek a szeretet, a tisztelet és a példamutatás 
megünneplésére, és segítő kollégáimra, akik 
nélkül ez a csodálatos megemlékezés nem jö-
hetett volna létre.  Bükkös Hajnalka, anyakönyvvezető

Takaros családi házba érkez-
tünk a László utcában, ahol 
a szemerkélő havaseső után 

kellemes meleg fogadott bennün-
ket. Az otthon és a család melege.
 Ezen a napon névnapot is kö-
szönthettünk, hiszen ünnepel-
tünket Erzsébetnek keresztelték 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Mándokon, ahol született és 
nevelkedett.
 Erzsike néni főleg a mezőgaz-
daságban dolgozott, szülőföldjén, 
a Nyírségben. 
 Szeretett férjével 64 évig vol-
tak házasok, nyolc gyermekük 
született. Sajnos három gyerme-
küket elveszítették és nyolc éve 
Erzsike néni özvegy lett. Élete pár-
ja dolgos, szorgalmas, becsületes 
ember volt, aki 1958-ban HÉV-bal-
esetet szenvedett, de fél lábbal is 
tovább dolgozott, hogy tisztes-
ségben fel tudják nevelni a gyer-
mekeiket – mesélték lányai.
 A békés, otthonos családi ház, 
melynek nappalijában beszélget-
tünk, Erzsike néni fiának családjáé, 
ahol három „ideutazott” leánya, 
unokája és dédunokája is körül-
vett bennünket. Elmesélték, hogy 
szombaton volt a nagy családi kö-
szöntés a ház feldíszített garázsá-
ban, ahol úgy harmincan voltak. 
Élő zene és finom ételek kísére-
tében ünnepelték a csodálatos 
jubileumi születésnapot megélt 

édesanya, anyuka, nagymama és 
dédnagymama születésének 90. 
évfordulóját.
 A család 13 éve él Üllőn, Ve-
csésről költöztek városunkba és 
nagyon szeretnek itt élni. 
 Erzsike néni csillogó szemmel 
mesélt legkedvesebb időtölté-
séről, az éneklésről, melyet fiatal 
kora óta művel. Kórustagként be-
járta az országot, számtalan díjat 
és versenyt nyert meg közös- és 
szólóénekléssel.
 Mindig szívesen és szenve-
délyesen csillogtatja meg hang-
ját, ennek tanúságaként eléne-
kelte nekünk a Honfoglalás dalát, 
majd indulásunk előtt meghall-
gattuk a „Messze van a kicsiny fa-
lum…” énekét.
 Ünnepeltünk ha éppen nem 
énekel, tévézik, olvas, segít a ház-
tartásban, hiszen családja már 
nem engedi, hogy nehezebb 
munkát végezzen, kertészkedjen 
vagy süssön-főzzön, mint régeb-
ben tette. Vigyáznak a vidám, fia-
talos, tevékeny mamijukra.
 Erzsike néni és családtagjai na-
gyon örültek a látogatásunknak, 
polgármester asszony nagy-nagy 
szeretettel adta át az Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által aláírt dísz-
oklevelet és a szép virágot. (Virá-
gokból nem volt hiány: szebbnél 
szebb köszöntőcsokrok díszítet-
ték a lakást.) Néhány fotó is ké-
szült az alkalom emlékére.
 Még szívesen hallgattunk vol-
na néhány népdalt vagy magyar 
nótát és történetet, de a finom 
ebéd már készült a konyhában és 
a lányok előtt még hosszú út állt 
hazáig.
 Ismét példás családi össze-
tartásnak és összetartozásnak le-
hettünk tanúi; a szeretetnek nin-
csenek határai. A több mint 300 
kilométer nem akadály, ha szük-
ség van egymásra örömben vagy 
bánatban.
 Köszönjük szépen a meghí-
vást! Bükkös Hajnalka, anyakönyvvezető  

Karácsony közeled-
tével különleges ado-
mányt ajánlott fel 
a Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgá-
lat Alapítványa ne-
vében Varga László 
adománykoordináci-
ós vezető, egy elekt-
romos mopedet, egy 
hagyományos kerek-
esszéket és két járást 
segítő eszközt.
 A Humán Szolgál-
tató Központ kap-
ta a feladatot, hogy 
keressen olyan sze-
mélyt, akiknek az eszközök se-
gítségül szolgálhatnak a gyógy-
ulásban.
 A házi segítségnyújtást végző 
kollégák egyhangúlag Szekeresné, 
Ilonka nénire szavaztak, hisz egész 
életében segített az embereken, 
orvosasszisztensként. Jelenleg 
nehezen mozog, de nagyon hiá-

November 11-én, vasárnap dél-
után ismét tiszteletünket tet-
tük Ócsán, annál a kopjafánál, 
amit négy évvel ezelőtt, az ül-
lői menekültek befogadásának 
70. évfordulóján, az akkor szer-
vezett emléknapon avattunk fel 
a szomszéd város központjában. 
Szűkebb körben ismét megem-
lékeztünk a 74 évvel ezelőtt tör-
tént megrázó eseményekről, az 

Ócsán, az  
üllői kopjafánál

ócsai emberek életmentő, önzet-
len segítségről: mintegy ötezer 
üllői kilakoltatott menekültet fo-
gadtak be 1944 novemberében 
másfél, két hónapon keresztül.
 A Bognár István üllői fafaragó 
mester készítette kopjafánál ko-
szorúval, virágokkal, mécsesek-
kel emlékeztünk a XX. századi Üllő 
történelmének e felejthetetlen 
eseményéről. Laza István

Több mint öt évtizede fogadtak örök hűséget 

Huszonöt év után újra megerősítették egymásnak tett fogadalmukat

nyoztak neki a megszokott embe-
ri kapcsolatok, ezért igazi áldást 
jelent ez a csodálatos elektromos 
moped, amivel végre újra közös-
ségbe járhat. A többi eszközt fo-
lyamatosan biztosítjuk az arra rá-
szoruló üllői lakosoknak.
 Szívből köszönjük a felaján-
lást!
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Mit is ad az óvoda?

Szeretet Gombóc 
Egyesület vendégségben 
az általános iskolában

Sok szülő próbálja a legjobb in-
tézményt megtalálni gyermeké-
nek: tanítsanak nyelvet, vigyék 
úszni a gyerekeket, legyen foci-
edzés, a lényeg, hogy adjon az 
óvoda valami „pluszt”! A Bóbi-
ta óvodában novemberben az 
egyik – szerintem –  legfonto-
sabb pluszt tanulhatták a gyere-
kek: az emberséget, az elfogadást.

November 10-én szombat dél-
után az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola 6.z/b osztálya az „ Adj 
egy ötöst” pályázat keretében 
vendégül látta a Szeretetgombóc 
Egyesület tagjait, vezetőit és se-
gítőit, hogy  egy kellemes, han-
gulatos, tartalmas délutánt tölt-
senek együtt. A délután mottója: 

„Közös program-közös élmény”.

November 8-án került megrendezésre az ál-
talános iskolában, a Zrínyi Ilona matematika- 
verseny iskolai válogatója, mintegy 120 tanu-
ló részvételével. 
 Eredmények: 3. évfolyam: 1. Csernai And-
rea (3.b), 2. Szántó Máté (3.b) és Nyisztor And-
rás (3.z), 3. Móri Flóra (3.z).
 4. évfolyam:  1. Filep Márton (4.z/a), 2. Bod-
nár Barnabás (4z/a), 3. Pazsiczki Jázmin (4.z/a).
 5. évfolyam: 1. Koncz  Simon (5.z/a), 2. 
Peterdy Nóra  (5.z/a), 3. Dobos Hedvig (3.z/b). 
 6. évfolyam: 1. Németh-Komenda Dávid 
(6.a), 2. Turai Boglárka (6.z/b), 3. Halassy Vivien 
(6.z/b). 
 7. évfolyam: 1. Hayth Ferenc (7.z), 2. Bagi 
Elina (7.z), 3. Sabján Patrik (7.a). 
 8. évfolyam: 1. Szomora Tünde (8.z), 2. Ser-
főző Árpád (8.z), 3. Kovács Péter (8.z). 
 Ők képviselik majd az iskolát a verseny me-
gyei fordulóján. Gratulálunk a győzteseknek 
és köszönjük a felkészítő tanárok munkáját.
 Erdő Endre

Zrínyi Ilona  
matematika- 
verseny az Üllői  
Árpád Fejedelem  
Általános Iskolában

Üllői advent

Az egészséghét keretein belül sokat be-
szélgettek a csoportokban az egész-
séges táplálkozásról, a mozgás fon-

tosságáról és – ami fontos – minden nap 
hallottak a gyerekek mesét sérült/fogyaték-
kal élő gyermekekről. Szituációs játékokkal 
tapasztalták meg, milyen látássérültként bol-
dogulni a mindennapokban (bekötött szem-
mel ismerték fel társaikat, bottal tájékozódtak 

a csoportban), tanultak egy kis jelbeszédet 
(köszönet Illés Reninek és Illés Viktornak), be-
szélgettek a védőnőkkel (köszönjük a lehe-
tőséget), érzékenyítő fotókiállításon jártak a 
könyvtárban. Minden nap ettek saját készíté-
sű gyümölcstálat vagy zöldséget mártogat-
tak, egy nap pedig gyümölcslét készítettek. 
 A gyerekek sokkal többet kérdeznek, mint 
gondolnánk, minden dolog érdekli őket és 
szerencsére nagyon könnyen elfogadnak 
mindent – azt is ami kicsit „más”.
 Nagyon hálás és büszke vagyok az óvo-
da dolgozóira, hogy ezeket a dolgokat átad-
ják a gyerekeknek, és időt, energiát áldoznak 
erre. A foglalkozások közben láttam a neve-
lők arcát, és tudom, hogy ez a hét több volt 
egy plusz feladatnál. 
 Személy szerint fontosnak tartom, hogy 
a kezdetektől mutassunk példát a gyerekek-
nek az elfogadásban, tanítsuk meg nekik, 
hogy aki kicsit más, azt ne csúfoljuk ki, ha-
nem ismerjük meg, ha kell, segítsük. Ezt nem 
lehet elég korán kezdeni. Ezek ugyanolyan 
fontos dolgok, mint a mondókák, a dalok, a 
számok! Gálné Varga Klára, szülő

És így is történt. Az estébe nyúló rendez-
vényen sok élményben lehetett része 
minden jelenlévőnek: gyereknek, fiatal-

nak, felnőttnek, szülőnek és nagyszülőnek, 
akik létszámban megtöltötték az iskola tor-
natermét.
 A programot Pálmai Ildikó tanárnő indí-
totta néhány drámajátékkal, amely sikeres 
ráhangolódása lett a délutánnak, jókat ne-
vettek a résztvevők egy-egy vicces megnyil-
vánuláson. 

 Ezután minden-
ki örömére megérke-
zett a gyerekek által 
már tavalyról ismert 
vendégünk: Boronkai 
Péter paraolimpikon, 
triatlonos világbaj-
nok, aki élmény-
szerűen számolt be 
életéről, sportpálya-
futásáról, sikereiről.
 Őt követően új 
vendégek érkeztek: 
a „Mancs” állatmen-
hely munkatársai Sza-
bó György és Bánkú-
ti Hajnalka, valamint 
híres kutyusaik, akik 
közreműködésével a jelenlévők sok mindent 
megtudhattak a kutyákkal való helyes visel-
kedésről, bánásmódról. Reméljük lesz még le-
hetőség találkozni velük.
 Később Ablonczi Erika gyógytornász irá-
nyítása mellett több ügyességi, koordináci-
ós játékot próbálhatott ki minden érdeklődő, 
gyerek és felnőtt egyaránt. A kerekes szék 
használatát is elsajátíthatták.
 Ezzel még nem ért véget a program. Az 
ebédlő termében sok társasjáték, logikai, 
ügyességi játékok, csocsóasztal várta a szó-
rakozni vágyókat. A szülők részéről Jámbor 
Barbara kézműves-foglalkozásra invitálta az 
érdeklődőket, ami szintén nagy sikert aratott.
 A szülők jóvoltából finom szendvicsek, 
sütemények, üdítők várták a megéhezett és 
megszomjazott publikumot. 
 Hogy a program ne csak az emlékeze-
tünkben maradjon meg, egy nagy fehér asz-
talterítőn minden jelenlévő színes festékek-
kel kézlenyomatot készített az „ötöséről”. Így 
ért véget az „Adj egy Ötöst” program aznap.
 Senkinek nem volt kedve még hazaindul-
ni, de elérkezett az iskolazárás ideje.
 Reméljük, és bízunk benne, hogy a jövő-
ben is lesz lehetőség folytatni a közös prog-
ramjainkat!
 Köszönet mindenkinek a részvételért, a 
sok segítségért az előkészületekben és a le-
bonyolításban. A Szeretetgombóc Egyesület-
nek, a szülői munkaközösségnek, a gyerekek-
nek, meghívott vendégeinknek, Bege Nóra  
fotográfusnak, a videósoknak, Ablonczi Eri-
kának. Köszönet a Reflexnek a hangosításért, 
és elsősorban köszönet  Maróthi Tímeának a 

szülői munkaközösség tagjának, a program 
megálmodójának és főszervezőjének. 

Erdő Endre, a 6.z/b osztályfőnöke

Az első adventi gyertya meggyújtásával 
Üllőn is elkezdődött az ünnepi programso-
rozat. December 2-án délután a Szent Já-
nos Kórus előadását hallgathatták meg az 
érdeklődők, majd az Üllői Mecénás Művé-
szeti Klub és a Vargha Gyula Városi Könyv-
tár szervezésében nyíló Adventi hírnök 
című kiállítást tekinthették meg az ese-
mény résztvevői.
 Advent második vasárnapján, decem-
ber 9-én az Üllő Vezér Hagyományőrző 
Egyesület közreműködésével került sor az 
ünnepi gyertyagyújtásra. 
 A szervezők december 16-án is várják 
az érdeklődőket a városközpontban, ad-
vent harmadik vasárnapján a gyertyagyúj-
tást követően a Kenderes néptáncegyüttes 
előadását tekinthetik meg. V.  
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40 évvel ezelőtt adták  
át az üllői Könyvesházat.

Vargha Gyula  
Városi Könyvtár hírei

Az ünnep közeledtével tele vagyunk keres-
kínálati ajánlatokkal éppúgy, mint jókívánsá-
gokkal. Mi már a következő év karácsonyá-
ra gondolunk, s ennek fényében fordulunk 
önökhöz. 
 Az Üllői Református Egyházközség foly-
tatja felújítási és megújulási törekvéseit. Eb-
ben az esztendőben megkezdtük orgonánk 
felújítását, amit jövő év (2019) karácsonyára 
szeretnénk befejezni. Ez nem csak örömte-
li esemény, de feladat is, anyagi áldozatválla-
lást is ró ránk. 

Adventi istentisztelet  
és gyermek-istentisztelet
December 23. 10 óra

Karácsony esti istentisztelet 
és gyermekműsor
December 24. 15 óra

Karácsonyi ünnepi istentisztelet 
és úrvacsora, gyermek-istentisztelet
December 25. 10 óra

Karácsonyi ünnepi istentisztelet 
és úrvacsora 
December 26. 10 óra

Istentisztelet és gyermek-istentisztelet 
December 30. 10 óra 
Ezen a napon 15 órától T csoport. 

Óévi hálaadó istentisztelet
December 31. 18 óra

Istentisztelet 
Január 1. 10 óra

Szeretettel várjuk testvéreinket 
gyülekezeti alkalmainkra!

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új 
évet kívánunk mindenkinek!

Ünnepi református  
istentiszteleti rend

Orgona felújítására  
gyűjt adományokat  
a református közösség

 Hálás szívvel köszönjük mindazoknak az 
adományait, akik eddig is támogatták ter-
veink megvalósulását, s további adakozás-
ra buzdítjuk testvéreinket, amelyet utalással: 
OTP: 11742283-20020615 számlaszámra, és 
személyes befizetéssel a hivatalos órák alkal-
mával (Kossuth 1), egyaránt megtehetnek. 
 Az orgona felújításának várható költsé-
ge 5 millió 500 ezer forint, ami még nem áll 
rendelkezésünkre. Elszállításkor az összeg 30 
százalékát kifizettük.  Dr. Kun Mária

A felújításra váró orgona A hangszert gondosan 
becsomagolták a szállítás előtt

A könyvtár december 21-től ja-
nuár 5-ig zárva lesz. Nyitás: ja-
nuár 8-án!

Ünnepi zárva tartás

Szeretnél egy jó csapat tagja 
lenni? Jelentkezz tűzoltónak! 
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság felvételt hirdet beosztott tűzoltó munka-
körre. Minden érdeklődő jelentkezését vár-
juk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.
 A hivatásos állományba vétel feltétele: 
18. életév betöltése, büntetlen és kifogásta-
lan életvitel, cselekvőképesség, magyar ál-
lampolgárság, legalább középfokú állami is-
kolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai 
végzettség), alkalmassági vizsgálatokon való 
megfelelés. Előny: „C” kategóriás jogosítvány. 
 A fentiekben meghatározott adatokat és 
tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell!
 Hogyan lehet valaki tűzoltó? Beosztott 
tűzoltói képzésbe való bekerülés feltétele 
az előzetes fizikai, egészségügyi és pszichi-
kai vizsgálaton történő alkalmasság. Az al-
kalmassági vizsgálat menetét, tartalmát az 
57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PTNM együttes 
rendelet szabályozza. Az alkalmassági vizs-
gálaton túl úgynevezett kifogástalan élet-
vitel-ellenőrzésen is át kell esnie a jelentke-
zőknek.
 A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A 
képzés ideje alatt nettó 150  000 forint/hó tá-
mogatást, egészségbiztosítási járulékfizetést, 

ruházatot, szállást és napi háromszori étke-
zést térítésmentesen biztosítunk a képzés-
ben részt vevőknek.
 Amennyiben érdeklődsz a tűzoltó szak-
ma iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást 
kérni a 06-1/469-4105/21-129 mellék telefon-
számon vagy a pest.human@katved.gov.hu 
e-mail címen lehet.
 Állj közénk, hogy segíthess bajba jutott 
embertársaidon! 

December 24. (hétfő), 16 óra: pásztorjáték, 
melyen fellép a Keresztelő Szent János Kórus, 
a Magnificat Gyerekkar és hittanos gyerme-
kek. Ugyanezen a napon, december 24-én éj-
féli mise is lesz.

December 25. (kedd): ünnepi miserendnek 
megfelelően 7 óra 30-tól és 9 óra 30-tól lesz-
nek szentmisék.

December 26. (szerda): ezen a napon csak 7 
óra 30-tól lesz szentmise. 

December 30. (vasárnap): Szent Család ün-
nepén a szokásos vasárnapi rendnek megfele-
lően 7 óra 30-tól és 9 óra 30-tól lesznek misék.

December 31. (hétfő): délután 17 órakor év 
végi hálaadás.

Január 1. (kedd): Szűz Mária Istenanyaságá-
nak ünnepén reggel 9 órakor lesz szentmise.

Római Katolikus 
Egyházközség  
ünnepi isten- 
tiszteleti alkalmai

December 1-jén volt 40 éve, 
hogy Pest megyében el-
sőként Üllőn Könyveshá-

zat avattak. Ebből az alkalom-
ból könyvtári nosztalgiázásra, az 
emlékek felelevenítésére vártuk 
a könyvtárba mindazokat, akik 
részesei voltak ennek a mozgal-
mas négy évtizednek. Sajnos töb-
ben nem tudtak eljönni meghí-
vott vendégeink közül, azonban 
Pálmai Lászlóné, volt könyvtár-
vezető, Berta Lászlóné és Bodáné 
Rusznyák Gabriella, a Művelt Nép 
Könyvterjesztő Vállalat könyves-
boltjának egykori vezetője nagy 
örömmel osztotta meg velünk 
emlékeit. 
 Laza István, az akkori kultu-
rális bizottság elnökekén idézte 
fel, hogyan igyekeztek támogat-
ni a könyvtárban folyó munkát. A 
könyvtár mindig is a kultúra köz-
pontja volt a településen. Szám-
talan rendezvény szervezője. Az 
első helyi lap szerkesztő-bizott-
ságának székhelye, nyomdája és 
terjesztője. Elmondásuk alapján, 
szépen megfért egymás mellett 
a két könyves intézmény, a köny-
vesbolt és könyvtár. Sőt, volt egy 
rövid időszak, amikor a könyv-
tár egyik részében adtak helyet 
könyvárusításra. 
 Megtudhattuk azt is, hogy Fe-
hér László tanár úr mennyire szí-
vén viselte az intézmény sor-
sát. Az ő ötlete nyomán került a 
régi iskolaépület ilyen formán 
hasznosításra. Ő szorgalmazta a 
kiállítóterem létrehozását, ő java-
solta, hogy a könyvtár vegye fel 
Vargha Gyula nevét és tartsanak a 
nevével fémjelzett szavalóverse-
nyeket. Helytörténeti kutatásait 
is itt folytatta a könyvtárosok se-
gítségével. Az elmondottak alap-
ján gyönyörű évek voltak ezek, 
sokszor nehézségekkel, de min-
dig volt egy támogató közeg, sok 
önkéntes segítő kéz. A visszaem-
lékezések sorát itt nem zártuk le. 
Megegyeztünk, hogy 2019-ben, 

a könyvtárosok világnapján foly-
tatjuk. Bízunk benne, hogy a je-
lenlegi állományunk alapját meg-
szervező Zimáné Lengyel Vera 
nem csak levélben köszönti az ér-
deklődőket, mint ez alkalommal, 
hanem személyesen is beszá-
molhat élményeiről, régi kedves 
pedagógus kolléganőjével, Szir-
mai Ivánnéval együtt. Ünnepsé-
günk alkalmából Kissné Szabó Ka-
talin polgármester asszonytól a 
város emléklapját kaptuk. Az év-
forduló tiszteletére összeállított 
könyvtártörténeti kiállítás január 
közepéig látogatható. Köszönjük 
mindazoknak, akik velünk voltak, 
és várunk mindenkit szeretettel 
áprilisban!

Újabb kreatív  
könyvtári kerítés
Tavalyi ígéretünkhöz híven, 
könyvtárunk legújabb kerítése 
ifjúsági írók neveit hirdeti. A cél 
most is ugyanaz, felhívni a figyel-
met az olvasás fontosságára. Hisz-
szük, hogy olvasó gyermekből, 
gondolkodó felnőtt válik, aki fe-
lelős döntéseket hoz, tiszteli em-

bertársait és a Földet, amelyen 
élünk. A feladat az, hogy megta-
láljuk számukra azt az olvasmányt, 
amelyik elindítja őket ezen az 
úton. Mi minden alkalmat igyek-
szünk megragadni, ami közelebb 
vihet a célunkhoz. Ennek egyik 
eszköze lehet a Könyvesház 40. 
évfordulójára készített új keríté-
sünk, amely a bejáratnál található, 
a Vasadi utca felől. Ezúton is sze-
retném megköszönni Szabó Atti-
lának, az Üllői Városüzemeltető és 
Fejlesztő Kft. munkatársának az 
időt, energiát nem kímélő mun-
káját, amivel a kivitelezési felada-
tokat koordinálta és végezte. Első 
körben 40 író nevét választottuk 
ki azok közül, akiknek a könyveit 
az üllői gyerekek és szüleik a leg-
többször kölcsönözték ki könyv-
tárunkból. A nagykapun Babits 
Mihály, Ritmus a könyvről című 
költeményének könyvtáros szí-
vet melengető részlete olvasha-
tó, mint írja: „Mert a Könyv is Élet, 
és él, mint az ember – így él: em-
berben könyv, s a Könyvben az 
Ember.” A kerítésléceken szerep-
lő kortárs írók örömmel fogadták 
ezt a rendhagyó reklámfelületet. 

Bízunk benne, hogy a város lakó-
inak is elnyeri a tetszését! Várunk 
mindenkit szeretettel a könyvtár-
ba, mert ahogyan a kerítésünk is 
hirdeti, olvasni jó!

Irodalmi teázó

Verssel, könyvajánlóval, gasztro-
nómiával és Nórával így összegez-
hetnénk röviden legutóbbi teá-
zónkat, de ennél természetesen 
sokkal több volt! Várunk minden-
kit sok szeretettel következő ta-
lálkozónkra, december 18-án, 10 
óra 30-kor! Amit hozni érdemes: 
egy kedvenc karácsonyi vers, egy 
kedvenc karácsonyi könyvcím, ja-
vaslat közös olvasmányra, amit ja-
nuár 29-ig el tudunk olvasni. A be-
szélgetések terelgetője Bege Nóra, 
fotográfus, művészetterapeuta.

Kölyökklub

December 19-én, 15 órától az év 
utolsó mesélős, alkotós játékdél-
utánja! Karácsonyi történetek 
mesélése közben, ünnepi képes-
lapot, karácsonyfadíszeket ké-
szíthetnek a résztvevők, és ismét 
előkerülnek a logikai, fejlesztő 
társasjátékok is! Töltsünk együtt 
egy kellemes délutánt!

Karácsonyi  
ajándékötlet
December 20-ig 2 500 forin-
tos áron kapható Fehér László 
Üllő története című helytörténe-
ti monográfiája. Megvásárolha-
tó a könyvtárban, a polgármeste-
ri hivatalban és a Gabi Könyv- és 
Nyomtatványboltban. Ajándé-
kozzon könyvet szeretteinek!

Kedves olvasó!

Az eljövendő karácsony ajándé-
kozzon meg minket igaz szere-
tettel, hozzon mindnyájunknak 
békességet! A könyvtár vala-
mennyi munkatársa nevében kí-
vánok minden kedves lakosnak 
sok sikert, mosolyt az arcokra, és 
olvasmányélményekben gazdag 
életet az új esztendőre! Találkoz-
zunk 2019-ben is a könyvtárban!

Velkei Hajnalka, könyvtárvezető 

Könyvtári nosztalgiázás az egykori munkatárssakkal

Kortárs írók nevei olvashatók a könyvtár új kerítésén
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Hirdetés

A karácsony az év leg-
meghittebb, sokak 
számára talán a leg-
szebb ünnepe. Szeretet-
ről, melegségről, egy-
másra figyelésről szól. 

Üzenet az advent  
biztonságáért

Okleveles 
gyógy-  

és sport-
masszőr

Domokos 
János

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

Talpreflexológia
Helyreállítja az energiaáramlás zavarait, 

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

szerveinket életre kelti.  
Helyrehozza  a testi-lelki egyensúlyt.

Ha igényli, házhoz is megyek.

Kézi pediKűr
Ha igényli, házhoz is megyek.

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.
Hívjon bizalommal!

Az ország bármely pont-
ján járjunk is, az ünnep fé-
nyeit látjuk. Az utcákon és 

kertekben megjelennek a színes 
égőkkel díszített fák, az asztalo-
kon ott az adventi koszorú, sok 
helyen, az ajtókon, ablakokban 
is gyertyák köszöntik az arra járót. 
 A zsebtolvajok zsúfolt bevá-
sárlóközpontokban, tömegköz-
lekedési eszközökön, a figyelmet 
elterelve próbálják elemelni a 
pénztárcákat és egyéb értéktár-
gyakat. 
 Kérjük, legyen elővigyázatos 
az ünnepi bevásárláskor, ne a be-
vásárlókosárba helyezze el kézi-
táskáját, illetve ne tartsa bank-
kártyáját és annak PIN-kódját egy 
helyen!
 Kérjük, legyen figyelmesebb, 
és az ünnepi utazás ideje alatt 
értékeit ne hagyja egy pillanatra 
sem őrizetlenül!
 Legyen óvatosabb az ünne-
pekkor és tömegközlekedés során 
kézitáskáját mindig tartsa testkö-
zelben, zártan!
 Sokan hagynak értéket lát-
ható helyen az autóban. A par-

kolóban őrizetlenül hagyva akár 
másodpercek alatt feltörhetik 
a gépjárművet, megszerezve a 
benne hagyott értékeiket, jelen-
tős kárt okozva az autóban.
 Kérjük, legyen figyelmesebb 
az ünnepi utazások ideje alatt, 
és gépkocsiját minden esetben 
zárja le! Legyen körültekintőbb 
az adventi időszakban, és ne 
hagyjon semmit az autó utaste-
rében. Amennyiben autóúton 
vagy autópályán megállítják, ki-
szállást követően zárja be gép-
kocsiját!
 Karácsony közeledtével egyre 
gyakrabban találkozhatunk ado-
mánygyűjtőkkel az utcákon és 
lakókörnyezetünkben egyaránt. 
Előfordulhat, hogy az „adomány-
gyűjtők” valamilyen nemes cél-
ra hivatkozva próbálják megsze-
rezni a pénzünket saját maguk 
számára. Fontos tudni, hogy a 
valódi adománygyűjtő szerveze-

tek soha nem kérnek készpénzt, 
minden esetben csekk befizeté-
sével lehet őket támogatni. Le-
gyen előrelátóbb, és ne adjon az 
adománygyűjtőknek készpénzt! 
Kérjen bankszámlaszámot, vagy 
csekket és ellenőrizze le az ado-
mányt kérő alapítványt, személyt 
mielőtt adakozna.

Az ünnepre készü-
lődést a csalók is  
kihasználhatják 

Legyen bizalmatlanabb, ameny-
nyiben családtagjaival kapcso-
latos hírt kap, minden esetben 
ellenőrizze annak valódiság-
tartalmát! Legyen óvatos és ne 
posztolja az ünnep minden ese-
ményét a világhálón! Figyeljen 
oda, hogy hol és mit vásárol az 
interneten! Csak ellenőrzött ol-
dalakról, személyektől rendeljen! 

 Kérjük, legyen elővigyáza-
tos, és ajtónyitás előtt győződjön 
meg róla, hogy ki akar bejutni a 
lakásába. Idegent soha ne enged-
jen be otthonába, bármilyen in-
dokra is hivatkozik!
 Sokan döntenek úgy, hogy az 
ünnepek alatt elutaznak. Ottho-
na biztonsága érdekében kérjük, 
fogadják meg a következő taná-
csokat: utazási szándékáról ne 
beszéljen idegenek előtt! A la-
kás pótkulcsát ne tartsa elrejtve a 
bejárati ajtó közelében! Ha hosz-
szabb időre elutazik, lakása nyí-
lászáróit többször ellenőrizze le, 
hogy biztosan zárva legyenek! 
Lakása védelme érdekében biz-
tonsági zárral lással el otthonát! 
Készítsen értékeiről (pl: műsza-
ki cikk és annak gyári száma, jót-
állási jegy, ékszerek) fényképes 
értéklistát, és azt helyezze biz-
tonságos helyre! Ne tartson ott-
honában nagyobb összegű kész-
pénzt!
 A karácsony a szeretet ünne-
pe, ennek fényében még több 
figyelem és gondoskodás kell 
hogy jusson idős szeretteink, 
egyedülálló rokonaink, ismerőse-
ink, barátaink részére.
 Amennyiben bűncselekmény 
áldozatává vált, jelezze azt sze-
mélyesen a legközelebbi rendőr-
kapitányságon, a 107, vagy a 112 
központi telefonszámok valame-
lyikén!
 Az áldozattá válás elkerülése 
érdekében kérjük odafigyelésü-
ket mind magukra mind ember-
társaikra, hogy az ünnepeket ne 
árnyékolhassa be semmilyen jog-
sértés!
 Békés, biztonságos ünnepe-
ket kíván a Pest Megyei Rendőr-
Főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya! 

Harmadik helyen  
várják a tavaszt
Félidőhöz érkezett a Pest megyei 
II. osztályú felnőtt labdarúgó-baj-
nokság, az Üllő SE a tabella harma-
dik helyéről várja a tavaszi rajtot. 

Annyi mindent történt azon a pén-
teken iskolánkban, hogy elme-
sélni is hosszú lenne.  Közel négy-
száz gyermek, körülbelül negyven 
felnőtt, s egy kedves zsűri vár-
ta a kókuszgolyó-készítő verseny 
napját. S eljött ez a péntek is.

Októberi lapszámunkban írtunk leg-
utóbb az Üllő SE bajnoki szereplésé-
ről, akkor hét fordulón volt túl a csa-

pat és pontot sem veszítve állt a tabella élén. 
Azóta nyolc mérkőzést játszott a gárda, saj-
nos kevesebb sikerrel: négy győzelem mel-
lett egyszer remiztek, háromszor pedig vesz-
tesen hagyták el a pályát az üllői labdarúgók. 
A botladozást a Törökbálinti TC és az UFC 
Gyömrő használta ki, mindkét együttesnek 
sikerült megelőznie csapatunkat a bajno-
ki pontversenyben, ráadásul az Üllő SE ellen 
játszott mérkőzéseikből is győztesen kerül-

tek ki. Az UFC Gyöm-
rőt október 27-én fo-
gadta hazai pályán 
az Üllő SE, a meccset 
a gyömrőiek nyerték 
4-1-re, Törökbálint-
tal november 11-én 
szintén hazai pályán 
mérkőztek meg lab-
darúgóink, a 90 perc 
végül háromgólos 
vendégsikerrel ért 
véget: Üllő SE–Török-
bálinti TC 0-3.
 Harmadik vere-
ségét a szintén erős 

ellenfélnek számító Halásztelek ellen szen-
vedte el az üllői gárda, a gólokban gazdag 
mérkőzés végén 5-3-ra maradtak alul ellen-
felükkel szemben.
 A három elveszített mérkőzés elég volt ah-
hoz, hogy a csapat két helyezéssel hátrébb 
kerüljön a tabellán, igaz, szó sincs behoz-
hatatlan hátrányról, az első helyen álló UFC 
Gyömrő mindössze három ponttal előzi  meg 
Üllőt, a második Törökbálinti TC pedig csu-
pán két egységgel gyűjtött többet. Sűrűnek 
mondható az élmezőny, az ötödik helyezett 
Tápiószele is csak hét pontra van a listaveze-
tőtől, a hatodik helyezett Örkény SE már kissé 
leszakadva, 26 ponttal várja a tavaszi kezdést. 
 Az Üllő SE-nek továbbra is minden esélye 
megvan a feljutást érő helyezés kiharcolásá-
ra, ehhez azonban el kell csípniük a rajtot és 
nem szabad pontokat veszíteniük, mert azt 
kegyetlenül kihasználhatja a jó formában 
lévő Gyömrő és Törökbálint.  Varga Norbert

Az Üllő SE volt NBI-es rutinos labdarúgó-
ja, Potemkin Károly 41 évesen is terme-
li a gólokat. A Ferencvárost és a BVSC-t 
is megjár labdarúgó 20 gólt szerzett Pest 
megyei másodosztály őszi fordulóin, ezzel 
vezeti a II. osztály Déli csoportjának gól-
lövőlistáját.

Üllői csatár vezeti  
a góllövőlistát

Startra készen álltak a kesztyűk, a köté-
nyek, a kekszek, a kókuszok, a rumaro-
mák, a gyümölcsök, a mázak és az édes 

finomságok az asztalokon.
 Az ünnepélyes megnyitó után elkezdő-
dött a verseny.  Igazából nem is verseny, in-
kább egy fahéjillatú péntek délután, ahol 
minden gyermek és segítő szülő jól érezhet-
te magát. Gyúrhatott, kóstolhatott, számolha-
tott, mérhetett, hogy megszülethessen a kö-
zös sütikompozíció. 
 Gratulálok minden versenyző osztálynak, 
csoportnak. Köszönjük a szülők segítségét és 
mindazt, amit alapanyagban – segítségkép-
pen – beküldtek. 

 Köszönöm a zsűri munkáját. Nekik volt ta-
lán a legnehezebb dolguk ezen a délutánon. 
Köszönet Szabó Katalinnak,  Jódy  Adriannának, 
Kovács Magdolnának és Gábor Krisztiánnak, 
hogy elfogadták a felkérésünket, s igazi szak-
értőként dolgoztak együtt a zsűriben.
 Jó volt látni négyüket együtt dolgozni,  
s hamar megtalálták a nyertest, a legfino-
mabbat, a legízletesebbet, a legszebbet, a 
legkreatívabbat. Ékes példája volt ennek a 
napnak, hogy különböző hivatással és elhi-
vatottsággal élő emberek tudnak együtt jót 
teremteni. 
 Ezen a napon – nem igazán irigyeltük őket. 
Ennyi sok finomság közül kiválasztani a leg-
jobbat, legszebbet, legfinomabbat, a legkrea-
tívabbat – igazán nehéz dolog lehetett. 
 A verseny kiírás szerint – most is kettő kilo-
gramm kekszből kellett gyúrni a résztvevők-
nek,  a legnehezebb akadályt az idő jelentet-
te a süti készítése közben.  
 Két kupát ítélt oda a zsűri:  az egyik kupa 
a legkreatívabb süti alkotójáé, a másik pedig 
a legfinomabb kókuszgolyót gyúró osztályé 
lett. Ezúton gratulálunk a 2.a és a 4.z/a osz-
tálynak.

 A zsűri ezen felül arany, ezüst és bronz fo-
kozattal díjazta a sütiket. Íz, kreativitás, küllem, 
összhang szerint. 
 Mindenki nyert ezen a napon, hiszen a KLIK 
és a Diákönkormányzat segítségével (anya-
gi hozzájárulásával) bowlingpálya-bérleteket 
ítélhetett oda a zsűri a sütit gyúró osztályok-
nak, csoportoknak.
 Köszönjük szépen a KLIK és az Árpád Feje-
delem Általános Iskola diákönkormányzatá-
nak segítségét. 
 Köszönöm kollégáimnak, hogy a péntek 
délutánjukat a gyerekekkel töltötték, s jó taná-
csokkal, ötletekkel látták el őket.

Mese egy fahéjillatú délutánról

Pest megyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Déli csoport
H Csapat M Gy D V Rg Kg P

1 UFC Gyömrő 15 12 1 2 67 16 37
2 Törökbálinti TC 15 11 3 1 49 14 36
3 Üllő SE 15 11 1 3 57 31 34
4 Bugyi SE 15 9 5 1 42 16 32
5 Tápiószele SE 15 10 0 5 46 25 30
6 Örkény SE 15 7 5 3 37 25 26
7 Újhartyán VSE 15 7 3 5 45 38 24
8 Halásztelek FC 15 6 4 5 35 27 22
9 Péteri KSK 15 6 0 9 26 29 18

10 Taksony SE II. 15 5 3 7 16 27 18
11 Aranyszarvas SE 15 5 2 8 37 57 17
12 Pereg SE 15 5 1 9 23 43 16
13 FC Dabas II. 15 3 4 8 22 39 13
14 Alsónémedi SE 15 3 2 10 26 39 11
15 Monori SE 15 3 0 12 22 51 9
16 Dunavarsányi TE II. 15 0 0 15 7 80 0

Az eredményhirdetésre zsúfolásig megtelt 
az iskola folyosója
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Apró- 
hirdetések

Üllő város képviselő-testületének dön-
tése alapján a polgármesteri hivatal jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek térítésmen-
tes jogi tanácsadást tartanak a városhá-
zán (Templom tér 3.) a lakosság részére.
 Dr. Szkalka Tamás tanácsadása janu-
ár 7-én 9 órától 11 óráig tart.
 Dr. Szikora Gábor tanácsadása janu-
ár 21-én 14 órától 16 óráig tart.
 A tanácsadást előzetes telefonos beje-
lentkezés után vehetik igénybe. Dr. Szi-
kora Gábor telefonszáma: 06-30/456-
0889. Dr. Szkalka Tamás telefonszáma: 
06-20/555-6513. 

Üllő Város Önkormányzata

Ügyvédi tanácsadás

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik édesanyánkat, Prokopecz Já-
nosnét elkísérték utolsó útjára, sírját 
koszorúval, virággal díszítették és osz-
toztak mély gyászunkban. Nem utolsó 
sorban nagyon köszönjük az ALPHAVIK 
95. Kft. dolgozóinak, Tündinek és Gá-
bornak a segítőkész és áldozatos mun-
káját.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

60 éves a zenetagozat
December 15. 17 óra   
Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola jubileumi hangversenye.
Városi sportcsarnok
   
Őszirózsák nyugdíjasklub: 
karácsonyi bál
December 15. 19 óra  
Kiss Sándor Művelődési Ház

Jézuska Járat
December 16. 10 óra   
Kiss Sándor Művelődési Ház

Városi kulturális  
programok

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:
29/748-240

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

Advent 3. vasárnap – adventi koszorú 
3. gyertyagyújtás
December 16. 16 óra   
Közreműködik az Üllő-Kenderes 
Hagyományőrző Egyesület.
Városközpont

Irodalmi teázó
December 18. 10 óra 30  
Vezeti: Bege Nóra fotográfus, 
művészetterapeuta.
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Kölyökklub
December 19. 15 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Mindenki karácsonya
December 20. 12 órától
Városközpont

Napsugár Nyugdíjas Egyesület: 
szilveszteri bál
December 31. 19. óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Eladó, kiadó ingatlant keresek 
ügyfeleim részére, a siker díja 2%-3%. 
18  éves szakmai tapasztalat, 
értékbecslés. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06-20/397-4055

Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól Mono-
ron és környékén 5000 Ft feletti  vásárlás ese-
tén ingyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444

Kőkerítések kőműves kivitelezése. Ingye-
nes árajánlat, garancia. Tel.: 06-70-6399-733

Monoron hús- és tejtípusú (Búr–núbiai  
vonalú) nőstény és bakkecskék széles 
választékban 600 Ft/kg-os áron eladók. 
Érd.: 06-70/607-4444

Író-olvasó találkozó 
Holden Rose-zal
Az őszi szünet előtti utolsó 
tanítási napon meglepe-
tésben volt része az Üllői 
Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola tanulóinak. In-
tézményünkbe látogatott 
Kovács Attila, aki Holden 
Rose néven izgalmas gyer-
mekkönyveket ír. Nem 
mellesleg országszerte 
előadásokat tart olvasás-
ról, írásról, az alkotás örö-
méről és nehézségeiről. 

Előadásaiban kihangsúlyozta, 
milyen fontos szerepe van 
az olvasásnak, a betűk sze-

retetének és milyen nagy hatással 
vannak a könyvek az életünkre. 
 A hetedikesek bepillantást 
nyerhettek általa az alkotás folya-
matába, az írás rejtelmeibe, örö-
meibe és buktatóiba. Saját példá-
ján keresztül mutatta be, milyen 
fontos, hogy soha ne adjuk fel, 

hogy jó, ha az ember több lábon 
áll és sok mindenhez ért. 
 Stílusa, előadásmódja magá-
val ragadta közönségét. Kicsik és 
nagyok őszinte örömmel fogad-
ták a közvetlen stílusban, vicce-
sen előadott beszámolót az írói 
lét küzdelmeiről és örömeiről.

 Álljon itt néhány sor az elő-
adásról a hetedik osztályosok tol-
lából:
 „Holden Rose kortárs gyer-
mek könyvíró, akinek az előadá-
sa nagyon poénos volt. Megta-
nultunk tőle pár érdekes dolgot 
az írásról. Pl.: hogy a vázlattól ho-
gyan jut el egy könyv a kiadásig. 
Viccesen és érdekesen vezetett 
rá minket a könyvírás mikéntjé-
re. Szeretettel ajánljuk minden 
könyvét.” (7.b)
 „Szerintem nagyon ötletes 
volt az előadás, ugyanis végre 
megválaszoltak lettek számom-
ra azok a kérdések, amelyek a 
könyvírással kapcsolatban foglal-
koztattak. Holden Rose sok min-
denről beszélt az előadás alatt, 
egyes dolgok igen érdekesek 
voltak számomra. A nézőpont 
rész kimondottan izgalmas volt, 
mert eddig nem nagyon gon-
doltam arra, hogy a többi szerep-
lő mit gondolhat, hogyan látja a 
körülötte zajló eseményeket. Na-
gyon élveztem az előadást, vic-
ces, mókás volt. Érdeklődést is 
keltett bennem a könyvírás iránt.” 
(Koncz Hanna Szonja, 7.z) ÁFÁI
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Hirdetés

Karácsonyi csillag- 
kalács receptje
Az ünnepi ebéd vagy vacsora tö-
kéletes kiegészítője lehet a vi-
szonylag egyszerűen elkészíthe-
tő csillagkalács. Süsse meg ön is, 
majd fotózza le művét és küld-
je el a város Facebook-oldalára! 

M eglangyosítunk 1 dl tejet, beleszór-
juk az élesztőt és rászórunk egy csipet 
cukrot. Félretesszük és hagyjuk felfutni.

 A lisztet elkeverjük a sóval és a cukorral. 
Hozzáadjuk a tojást, az olvasztott (de nem forró) margarint, a maradék tejet és a felfutott 

élesztős tejet. Alaposan összegyúrjuk, fényes-
re dagasztjuk. Letakarva, meleg helyen dup-
lájára kelesztjük.
 A kakaóport elkeverjük a cukorral és a va-
níliás cukorral.
 A megkelt tésztát enyhén lisztezett felü-
leten kissé átgyúrjuk, majd két egyenlő rész-
re osztjuk. Az egyik cipót kinyújtjuk kör ala-
kúra. Helyezzünk rá a kinyújtott tésztára egy 
lapos tányért (28 cm átmérőjű), és vágjuk kör-
be, hogy szabályos kör alakot kapjunk.
 A tésztát áthelyezzük egy sütőpapírral bé-
lelt nagyméretű tepsire és megkenjük az ol-

Az elkészült karácsonyi csillagkalácsról 
készült fotókat szívesen fogadjuk az Üllő 
Város Önkormányzata Facebook-oldalon 
messenger üzenetben! Az üzenet küldé-
sével hozzájárul ahhoz, hogy a fotókat a 
beküldő személy nevének megjelölésé-
vel együtt Üllő Város Önkormányzata 
Facebook-oldalán közzé tegyük!

TÉSZTA:
50 dkg liszt
8 dkg kristálycukor
8 dkg margarin (olvasztott)
1 tojás
2 dl tej (langyos)
1 csomag instant élesztőpor
1 csipet só

KAKAÓS TÖLTELÉK:
3-4 evő kanál kakaópor (cukor nélküli)
3-4 evőkanál kristálycukor
1 csomag vaníliás cukor
5 dkg margarin (olvasztott)
tej (lekenni a tetejét)

FOTÓZZA LE ÉS KÜLDJE  
EL A KÉPET! 

Hozzávalók

vasztott margarinnal. Rászórjuk a kakaós ke-
veréket.
 A másik tésztát is kinyújtjuk, és szintén kör 
alakúra vágjuk, majd átemeljük a kakaóval 
megszórt tésztára. Kissé összenyomjuk.
 A kör közepére egy poharat teszünk, és 
kissé rányomjuk A pohár pereméig bevag-
dossuk a tésztát 16 egyenlő cikkre. Ezután két 
kezünkkel megfogunk 1-1 egymás melletti 
cikket. A jobb oldalit jobbra, a bal oldalit pe-
dig balra tekerjük meg kétszer. A 2 cikk végét 
kissé összecsípjük. Így haladjunk végig, amíg 
el nem fogynak a cikkek.
 A tetejét lekenjük egy kis tejjel és 160 fok-
ra előmelegített sütőben kb. 20-25 perc alatt 
szép pirosra sütjük. 
 Jó étvágyat kívánunk!

Külső homlokzati 
hőszigetelés 
korrekt áron, 
garanciával!

Hívjon bizalommal:  
06-70/639-97-33

Akár 15 méteres 
magasságig!
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Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   000 forint/hó 
órabérek: 1070–1445 Ft

• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő 
irányából

Könnyű fizikai munkára hölgy- 
és férfimunkaerőt keresünk 
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Könyvelőiroda vállalja 
bt., kft. könyvelését, 

bérszámfejtését.

Teljeskörű NAV- 
és TB-ügyintézés.

Érdeklődni: 
Varga Ágnes

Tel: 36-70/456-3910
e-mail: vargaagi@mandalakft.hu

MANDALA 

KÖNYVELŐ IRODA KFT.

Meghitt, 
békés ünnepeket, 

örömteli új évet 
kívánunk!

Jövőre is sok meglepetéssel, szeretettel várjuk vissza!

H–P: 08–18, Szo: 08–13

2018. december 12–22. 
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:

15.000 Ft

10.000 Ft

5.000 Ft 3. díj

2. díj

1. díj

Matricagyűjtő-kárt
ya

Sorsolás: 
2018. december 

23-án délben

Üllő, Pesti út 100.

Tűzvédelmi Kft.  
férfi munkásokat keres

bejelentett alkalmi munkára
Szerény, nem italozó és fizikai munkára képes, egészséges és orvosi 

vizsgálaton megfelelő férfit keresünk havi 5–15 napra, szükség szerint.
Nagyon fontos: 

jó barkácsolási készség és gépkocsi szükséges!  
Esetenként létrán kell dolgozni.

Rövid életrajzot kérjük leadni: 
2225 Üllő, Pesti út 198. szám alatt, munkaidőben.

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

Családi házak teljes körű  
kőműves  

kivitelezése

megbízható, ötfős csapat 
szakszerű munkavégzés 

műszaki vezetés

Drapály Imre 
06-70/6399-733

Helyi referenciákkal!

alapozás • falazás 
födémkészítés 

lépcsőkészítés • vakolás
 hőszigetelés

Levendulás, kakukkfüves,citromfüves, 
mentás, kamillás, rozmaringos, zsályás, 

köményes, bazsalikomos és ánizsos.

termelői mézdiszkont
A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

Gyógynövényágyon érlelt  
termelői mézek

Facebook: Mézdiszkont   •   www.apifito.hu • 06-70/607-4444

minden 
mézünk 

egységesen:

990  
Ft/ ½ kg

Natura 2000 
területen 

termelt 
mézek! 

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok, 
tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól. 

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

Nyitva: K, Sz,: 8–12h, Cs, P: 8–17h, Szo.: 8–13h

Ingyenes helyszíni felmé-
rés

Parkolók, gépkocsibejárók, járdák 
térkövezése, betonozása 

25 év tapasztalattal!

Ingyenes helyszíni felmérés:
06-70/639-9733



Szakkereskedés és szerviz

www.gyalikisgep.hu  •  info@gyalikisgep.hu

Erdészeti és kertészeti gépek kereskedése
3trial@stihl-kereskedes.hu • www.3trial.stihl-shop.hu

Nyitva: H–P: 7–13,  14–17, Szo: 8–12

2360 Gyál, Ady Endre u. 27.
Tel.: +36-20/519-1227

Gyáli Kisgép

Szerviz
áruSítáS

kölcSönzéS


