
Hangolódjon az 
ünnepre!

Megint elszaladt egy év, itt  
állunk a karácsony és az új 

esztendő kapujában. Az ün-
nepre hangolódást idén az 

önkormányzat is több prog-
rammal segíti. Ha teheti, 

kedves olvasó, kapcsolódjon 
ki egy kicsit a városi ren-

dezvényeken. A programok 
részletes leírása az Ajánló 

rovatban olvasható. 
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A beruházás 
eredményeként 
megújult az útburkolat, 
parkolók létesültek 
és 35 fát ültettek.

Ü
nnepélyes keretek kö-
zött adták át november 
20-án a teljes hosszá-

ban megújult Vasadi utcát. 
Az útfelújítás eredménye-

ként a Vasadi utca mellett a 
Vasadi köz és a Fürdő utca is 
új szilárd burkolatot kapott, 
két oldalon süllyesztett sze-
gélykővel megerősítve. A Var-
gha Gyula könyvtárnál és a 
zeneiskolánál új parkolók lé-
tesültek és kerékpártárolókat 
is kihelyeztek. A beruházás 
keretében megtörtént a szik-
kasztóárkok rendezése és új 
jelzőtáblák kihelyezése a köz-
lekedés biztonságának nö-
velése érdekében. A terüle-

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) 
tájékoztatása szerint 

hamarosan birtokba veheti a 
forgalom az M4 Üllő–Gyömrő 
csomópontot. Az M4 gyorsfor-
galmi út Üllő–Albertirsa közöt-
ti szakasz és az Üllő–Gyömrő 
közötti csomópont december 

Átadták a megújult 
Vasadi utcát

Jövő év elején adhatják át M4 
Üllő–Gyömrő csomópontját 

Fazekas Violetta, Szabó 
István és Kissné Szabó Katalin 
adta át a megújult Vasadi 

Megújult az útburkolat és új 
parkoló épült a zeneiskola 
mögött

ten összesen több mint 2100 
négyzetméter zöldsávot ala-
kítottak ki és 35 új fát is elül-
tettek. 

A fejlesztés összesen bruttó 
54 460 040 forint hazai támo-
gatással valósul meg, a kivite-
lezés teljes költsége megha-
ladta a 86 millió forintot.

Az útátadáson részt vett Kiss-
né Szabó Katalin polgármester, 
Szabó István, a Pest Megyei Köz-
gyűlés elnöke, valamint Fazekas 
Violetta, a körzet önkormányza-
ti képviselője.

A csapadékos időjárás mi-
att az átadóünnepséget a Var-
gha Gyula Városi Könyvtárban 
tartották, ahol a város alpolgár-
mesterei, önkormányzati képvi-
selői, a hivatal munkatársai és 
az érdeklődők mellett részt vett 
a kivitelező Kinamé Kft. ügyve-
zetője. 

Az érdeklődők számára Amb-
rus Tímea, a polgármesteri hiva-
tal pályázati referense foglalta 
össze a beruházással kapcso-
latos legfontosabb információ-
kat. Ezt követően Kissné Szabó 
Katalin köszönte meg a hivatal 
munkatársainak, valamint a ki-
vitelezőnek a Vasadi utca fej-
lesztésben végzett munkát, 
majd Szabó István méltatta a 
beruházást és Pest megye fejlő-
désének eredményeit. ÜH info

31-re készülhet el. Eddig az 
időpontig a műszaki átadás-
átvételi eljárást is le kell zár-
ni. A lezárt műszaki átadás-át-
vételi jegyzőkönyv feltétele a 
forgalomba helyezési enge-
délynek, amit várhatóan jövő 
február elejére szerez meg a 
NIF Zrt. ÜH info
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Az önkormányzatokat az Állami Számvevőszék rendszeres időszakonként ellenőrzi. Ezeknek az 
ellenőrzéseknek a fő célja, hogy javítsa és segítse az önkormányzatok munkáját, akár azzal is, hogy 
feltárja a hiányosságokat. 

Ü
llő Város Önkormányzat „Integritás- 
és belső kontrollrendszerének” vizs-
gálata 2019. augusztus 27-én indult 

és a 2017–2018. május közötti időszakra vo-
natkozott. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 
az önkormányzati feladatellátás során al-
kalmazott szabályok betartását vizsgál-
ta, adatszolgáltatás keretében. A vizsgá-
lat ideje alatt az önkormányzat több száz 
dokumentumot küldött az Állami Számve-
vőszéknek, és több száz kérdést válaszolt 
meg. 

Tájékoztatjuk olvasóin-
kat, hogy a polgármes-
teri hivatal december 
7-én és december 14-én 
(szombati napokon), va-

lamint december 19-től január 1-jéig téli 
igazgatási szünet miatt zárva lesz, az ügy-
félfogadás szünetel. Utolsó ügyfélfogadási 
nap: december 18. (szerda). Nyitás: január 
2-án (csütörtök).

Halaszthatatlan ügyekben (mint pl.: ha-
láleset anyakönyveztetése) a hivatal porta-
szolgálatán tehetnek bejelentést munka-
napokon: 8 órától 16 óráig személyesen, 
vagy a 06-29/320-011 telefonszámon. 

ÜH info

A Humán Szolgáltató Központ örömmel 
tájékoztatja a lakosságot, hogy az országos 
védőnői hiány ellenére december 2-ától si-
került betölteni a 3. védőnői körzetet. Az új 
kolléganő, Aczél Györgyné Andrea fiatal, de 
szakmai tapasztalattal rendelkező, 3 gyer-
mekes édesanya. Kérjük, forduljanak hoz-
zá bizalommal!

Egyúttal felhívjuk figyelmüket, hogy 
a védőnői szolgáltatás az önkormányza-
ti rendeletben meghatározott körzetha-
tárok alapján történik, nincs mód a vé-
dőnő választására, hisz minden körzet 
dolgozója egyéni felelősséggel bír az el-
látottjaival kapcsolatban. A törvényben 
meghatározott találkozások, vizsgálatok 

Az önkormányzat működését 
ellenőrizte az ÁSZ 

Zárva lesz a hivatal Munkába állt az új védőnő

A vizsgálat lezárásáról október 29-én 
kapott hivatalos tájékoztatást az önkor-
mányzat. Ebben a Számvevőszék egy ész-
revételt tett: a megküldött anyagok közül 
hiányzott a gazdálkodási szabályzathoz 
kapcsolódó nyilvántartás és aláírásminta. 
A jelentésben a következő összegző meg-
állapítást fogalmazták meg: „A belső kont-
rollrendszer kialakítása és működtetése 
nem volt szabályszerű, az önkormányzat 
nem szabályszerű kontrollkörnyezetben 
működött, mert a jegyző nem gondosko-
dott naprakész nyilvántartás vezetéséről 
a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellen-
jegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesí-
tésre, utalványozásra jogosult személyek-
ről és aláírás-mintájukról.” A számvevőszék 
a polgármesteri hivatal jegyzőjének javas-
latot tett a megoldásra: „Az önkormány-
zat szabályszerű belső kontrollrendszeré-
nek kialakítása és működtetése érdekében 
gondoskodjon a kötelezettségvállalás-
ra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésiga-
zolásra, érvényesítésre, utalványozásra jo-
gosult személyekről és aláírás-mintájukról 
naprakész nyilvántartás vezetéséről”.     

A vizsgálattal kapcsolatban megkeres-
tük Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyzőt, 
aki arról tájékoztatott, hogy a hiányzó alá-
írási minta és a naprakész nyilvántartás az 
ellenőrzés idején is az önkormányzat ren-
delkezésére állt, de egy adminisztrációs 

hiba folytán nem csatolták a többi doku-
mentumhoz, ezért nem kapott belőle pél-
dányt az Állami Számvevőszék. 

– A hiányzó dokumentumokat személye-
sen mutattam be az Állami Számvevőszék kol-
légáinak, de tekintettel arra, hogy a vizsgála-
ti eljárásban nincs lehetőség hiánypótlásra, 
úgy tekintették, mintha azok nem léteznének. 
A számvevőszék javaslatára intézkedési tervet 
kellett készítenünk, amit a belső ellenőrünk-
kel egyeztetve megtettünk és a megadott ha-
táridőn belül megküldtük az ÁSZ-nak – mond-
ta Földváriné dr. Kürthy Krisztina. A jegyző 
hozzátette, az Állami Számvevőszék több 
önkormányzatot is vizsgált és valamennyi-
nél megállapított hiányosságokat. Üllőn egy 
adminisztrációs hibából eredő problémát 
tártak fel, amely megnyugtató rendezésére 
megtette a szükséges intézkedést.  VN

Az Állami Számvevőszék az Ország-
gyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági 
ellenőrző szerve, a magyar demokra-
tikus államberendezkedés garanciá-
lis alapintézménye, amely a felada-
tait a vonatkozó törvények, illetve 
a Parlament döntései, határozatai 
alapján, a pártpolitikától függetle-
nül végzi.  Elsődleges feladata, hogy 
megállapításaival, javaslataival tá-
mogassa a közpénzekkel, közvagyon-
nal való szabályos, célszerű, ered-
ményes és hatékony gazdálkodást, 
valamint elősegítse a jól irányított 
állam kiépítését, a jó kormányzást.

Mit kell tudni az Állami 
Számvevőszékről? 

Üllőt vizsgálta az Állami Számvevőszék, 
egy adminisztrációs hibából  

eredő hiányosságot tártak fel

kötelezőek, a gyermek és az édesanya ér-
dekeit szolgálják. 

Kérjük, segítsék munkájukat bizalom-
mal!  Humán Szolgáltató Központ
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Hirdetés

I smét eltelt egy esztendő. A roham-
tempóban elmúló időben, talán ilyen-
kor az év végén van arra lehetősé-

günk, hogy egy pillanatra megálljunk és 
számot vessünk. A hamarosan mögénk 
kerülő 2019-es év tele volt megoldandó 
kihívással, feladattal, örömömmel, bá-
nattal, sikerrel. 

Városunk közösségének meg kellett 
küzdenie a lakótársainkat ért tűzesetek-
kel, szomorú balesetekkel. Üllő közössé-
ge ezekben a nehéz pillanatokban min-
dig bizonyította, hogy bármikor képes 
az összefogásra. Szeretném újra meg-
köszönni az összefogásokban tanúsított 
önzetlen felajánlásaikat, segítségnyújtá-
sukat.

2019-ben voltak sikereink is, hiszen 
városunk az elmúlt évben három nagyon 
jelentős pályázati sikert ért el, melynek 
köszönhetően a következő időszakban 
új piacot, új bölcsődét és a város belte-
rületén kerékpárutat építhetünk. 

A korábbi évek eredményes munká-
ja is megmutatkozik, hiszen városunk in-

Kedves üllői polgárok!

Melegedő fogadja a rászorultakat
Az elmúlt napokban tapasztalt tartós hideg 
időre való tekintettel fontosnak tartjuk, hogy 
a környezetünkben élő rászorultakat, eleset-
teket segítsük, hogy egészségben és bizton-
ságban vészelhessék át a fagyos napokat. 

Ennek érdekében felhívjuk a figyelmü-
ket, hogy a városháza főbejárati előterét az 
önkormányzat melegedőnek jelölte ki, szé-
keket helyezett el a Vecsési Járási Hivatal 
Üllői Kirendeltsége irodájának bejáratával 
szemben. A melegedő nyitvatartása hajna-
li 4 órától este 21 óráig tart, de szükség ese-
tén tovább is igénybe vehető. 

Ha esetleg tudomásuk van olyan la-
kosról, aki rászoruló és fűtetlen otthon-
ban tartózkodik, azt mihamarabb jelezzék 
a városháza portaszolgálatán. Telefon: 06-
29/320-021, 320-011. 

Továbbá tájékoztatjuk önöket, hogy a 
Jégkristály mobil jégpálya melegedőhelye 
a pálya nyitvatartása alatt szeretettel várja 
időskorú, átfázott társainkat, kamerával és 
személyes felügyelettel, közvetlen kapcso-
latot tartva az orvosi ügyelettel baj esetére. 

Kérem önöket, hogy ebben a hideg és 
veszélyeket rejtő téli időszakban fokozottan 

figyeljenek egymásra és a környezetükben 
élő rászorultakra. Szükség esetén hívhatják 
az Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesü-
letet, annak napi 24 órában hívható ügyele-
ti telefonszámát: 06-20/223-7181. 

Kissné Szabó Katalin, polgármester

tézményhálózata bővül, infrastruktúrája 
fejlődik, Üllő épül és szépül.  

Pár nap és a városunkba, az otthona-
inkba érkezik a karácsony. Ezen az ünne-
pen a keresztény világ a Megváltó Jézus 
Krisztusnak a teremtett világba történő 
megérkezését ünnepli. Kétezer éve a jú-
deai Betlehemben a Szeretet érkezett a 
földre, Istennek az emberek iránti szere-
tete nyilvánult meg ebben az esemény-
ben. Olyan jó lenne, ha ez a szeretet, az 
ünnep emelkedett érzése, békessége, a 
szíveinkben és a városban tudna marad-
ni a hétköznapokon is.

Kívánom önöknek, mindannyiunknak, 
hogy közös ügyeinket továbbra is békes-
ségben, összefogással, együtt munkál-
kodva tudjuk végezni, mert ez szolgálja 
igazán szeretett településünk, Üllő javát!

Üllő Város Önkormányzata nevében 
áldott karácsonyi ünnepet és békesség-
ben, örömökben, egészségben gazdag 
új esztendőt kívánok önöknek!

Kissné Szabó Katalin,
Üllő város polgármestere
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Hirdetés

Hirdetés

A képviselő-testületi ülésen egyebek között döntés született az ingyenes wifi-pontok végleges 
helyéről, a temetők üzemeltetéséről és a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatásáról. 

Ü
llő önkormányzata ko-
rábban sikerrel pályá-
zott a WIFI4EU pályá-

zaton és támogatást nyert 
városi wifi-pontok kiépíté-
sére. A WiFi4EU rendszerrel 
a helyi lakosok és a látoga-
tók kiváló minőségű internet-
hozzáférést tudnak majd 
elérni a város központi kö-
zösségi helyszínein. A képvi-
selő-testület decemberi ülé- 
sén korábbi döntését mó-
dosította és meghatározta a 
wifi-pontok végleges hely-
színeit. Ennek megfelelően 
az elnyert pályázati keretből 
kültéren nyolc ponton (hat  

Az ülésteremből jelentjük 

a Templom téren, egy a 
Sportliget játszótéren és egy 
a vasútállomáson), beltéren 
pedig három (kettő az orvosi 
rendelőben, egy polgármes-
teri hivatalban) wifi-egységet 
telepítenek. 

Támogatják a teme-
tők üzemeltetését 

A képviselők asztalára ke-
rült a köztemető üzemelte-
tésével kapcsolatos kérdé-
sek megtárgyalása. Mivel az 
önkormányzat tulajdonában 
nincs temető, így megálla-
podást kötött az Üllői Római 
Katolikus Egyházközséggel 
a köztemető fenntartására, 
üzemeltetésére. 

A képviselő-testület a de-
cemberi ülésén az éves üze-
meltetői beszámoló mellett 
döntött a köztemető üze-
meltetés 2020. január 1-től 
történő további biztosításá-
ról, melynek érdekében az 

AGITEM 95 Kft.-t részére 1,5 
millió forint üzemeltetési ösz-
szeget, a katolikus egyház-
község részére a köztemető 
fenntartásához 3 millió fo-
rint támogatást biztosított. 
A képviselők a napirend ré-
szeként tárgyaltak a refor-
mátus temető üzemelteté-
si feladatait is, így az Üllői 
Református Egyházközség a 
2020-as évben 850 ezer fo-
rint támogatásban részesül. 
A fenti támogatásokon felül 
temetőfejlesztési feladatokra 
további 5 millió forintot külö-
nített el a testület a jövő évi 
költségvetésben.  

Többlettámogatási 
kérelmet nyújt be az 
önkormányzat

A Sportliget lakóparkban 
épülő új kétcsoportos böl-
csőde kivitelezési költsége-
inek növekedése miatt az 
önkormányzat többlettámo-

gatási kérelmet nyújt be a 
Pénzügyminisztérium felé, 
mely összeg az eredeti tá-
mogatási összeg maximum 
15%-a lehet. A képviselők a 
kivitelezéshez szükséges to-
vábbi bruttó 30 milliós ön-
rész biztosításáról is döntöt-
tek és azt az önkormányzat 
jövő évi költségvetésébe be-
tervezték.

Támogatás hátrányos 
helyzetű  
hallgatóknak 

Az Oktatási Minisztérium 
a települési és a megyei ön-
kormányzatok együttműkö-
désével a 2000/2001-es tanév 
során létrehozta a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkor-
mányzati ösztöndíjpályázatot, 
amely a felsőoktatási intéz-
mények hátrányos helyzetű 
hallgatói számára nyújt rend-
szeres anyagi segítséget. Üllő 
Város Önkormányzata minden 
évben csatlakozik az ösztön-
díjpályázathoz. A beérkezett 
pályázatok alapján a képvise-
lő-testület a decemberi ülésén 
a 2020. évben 2 fő felsőokta-
tási intézményben tanuló hát-
rányos helyzetű diák számára 
biztosított havi 4800 forint tá-
mogatást.  ÜH info



7Üllői Közösség

A házhoz menő 
zöldhulladékgyűjtés és szelektív-
hulladék-gyűjtés valamint 
csomagolási hulladékgyűjtés 
következő időpontja: december 
19. A karácsonyi fenyőfákat 
január 17-én és 31-én szállítja el  
a szolgáltató. 

H ogyan végezzük jól a szelektív gyűj-
tést? Mi kerülhet a sárga zsákba? Pa-
pír (tisztán, laposra hajtogatva): kar-

tondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és 
kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és 
fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, iro-
dai papír, füzet. Műanyag (kiöblítve, laposra 
taposva): színes- és víztiszta PET-palack, ku-
pak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisz-
títószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, 
mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacs-
kó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), 
joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok. 
Fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, lapos-

Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés és  
szelektívhulladék-gyűjtési időpontok

ra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sö-
rös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobo-
zai (TetraPack), konzervdoboz.

Ne botránkozzon meg azon, hogy a sze-
lektíven gyűjtött hulladékokat összeöntik! 
Az összegyűjtött csomagolási hulladékokat 
válogatóművekbe szállítják, ahol megtörté-
nik a frakciók utólagos különválogatása. A 
frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gaz-
daságossági okai vannak, illetve a korábban 
a gyűjtőszigeteken alkalmazott frakción-
kénti különgyűjtés csekély mértékben való-
sult meg, ezért minden esetben így is szük-
séges volt az utólagos válogatás! 

Egyes flakonokat, ételes dobozokat és 
olajos palackokat elvileg el kellene moso-
gatni, mielőtt a zsákba kerülnek. Sokakban 
megfogalmazódik, hogy a mosogatással 
azonban vizet pocsékolunk, amivel többet 
ártunk a környezetünknek. Nem azt várják 
el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán azt, 
hogy makacs szennyeződések ne legyenek 
rajta. Elég, ha például a mosogatás végén 
a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség 
szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyező-
déseket! Különösen fontos mozzanata ez a 

gyűjtésnek, mivel ugyanabba a zsákba kell 
rakni az összes szelektíven gyűjtött hulla-
dékot (vagyis a műanyag, a papír és a fém 
együtt) és ha más anyagokkal szennyeződ-
nek, sajnos nem hasznosíthatók újra! 

A gyűjtés másik ugyancsak nem elha-
nyagolható momentuma, hogy lehetőség 
szerint a zsákba a lehető legkisebb térfo-
gattal helyezze el a műanyag palackokat, 
flakonokat, dobozokat! Lapítsa ki az ita-
los kartonokat, a palackokat is. A műanyag 
kupakokat nem szükséges visszacsavarni! 
Mindezek elősegítik, hogy több csomago-
lóanyag férjen a zsákokba, ezáltal a gyűjtő-
járművekbe is. 

Mit ne tegyen a sárga zsákba? 

Üveget, használt papírzsebkendőt, szalvétá-
kat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, 
CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb 
műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharis-
nya), ezek a kommunális edénybe kell, hogy 
kerüljenek. Segítse a szolgáltató munkáját, 
csak az újrahasznosításra alkalmas hulladé-
kokat gyűjtse szelektíven!  ÜH info

T izenkét üllői házaspár erősítette meg 
házastársi esküjét november 22-én  
a Keresztelő Szent János Római Ka-

tolikus Templomban. A házasságkötés 
napja, majd az idő múlásával az évforduló, 
amikor a boldog pillanatokra emlékezünk 
– ideális esetben – piros betűs ünnep a csa-
lád életében. Ezt a nemes alkalmat kívánja 
emlékezetesebbé tenni az önkormányzat 
az összetartozás közös ünneplésével, amit 
2007 óta évről évre megrendeznek a kato-
likus templomban. 

A párokat és megjelent vendégeiket 
Kissné Szabó Katalin polgármester virággal 

Megerősítették hűségüket

60 éve együtt jóban-rosszban 25 éve hűségben élnek 

és névre szóló emléklappal köszöntötte 
az önkormányzat nevében. Az ünnepség 
hangulatát a Harmónia Zeneiskola tanára-
inak és növendékeinek műsora emelte. A 
meghitt templomi szertartás után a párok 
a Kiss Sándor Közösségi Házban megren-
dezett zenés estén folytatták az ünneplést. 

Idén ünnepelte 60. házassági évfordu-
lóját Kis János és Kis Jánosné Csorba Erzsé-
bet, valamint Sárközy Zsigmond József és 
Sárközy Zsigmondné Poós Ilona Erzsébet. 

50 éve kötött házasságot: Göndöcs Ta-
más József és Göndöcs Tamás Józsefné Bog-
nár Gizella, Pinczel Lajos és Pinczel Lajosné 

Váradi Ilona, Pirbusz Lajos és Pirbusz Lajosné 
Prokupecz Julianna Margit, Malecz Péter Pál 
és Malecz Péter Pálné. 

25. házassági évfordulóját ünnepelte: 
Győri Sándor és Győri Katalin Zsuzsanna Tal-
pa Katalin Zsuzsanna, Hegyi István és Hegyi 
Istvánné Lakatos Andrea Szilvia, Óvári István 
és Óvári Istvánné Mátrahegyi Hajnalka, Zsig-
mond Attila és Zsigmond Attiláné Horváth 
Zsuzsanna Mária, Filip Viktor Sándor és Filip 
Viktor Sándorné Minczér Marianna, Seres At-
tila és Seresné Somlai Erzsébet. 

Éljenek még hosszú évekig együtt, sze-
retetben, békességben!  VN50 éve kötöttek házasságot
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N ovember 16-án a katolikus temp-
lomban emlékmisét tartottak, majd 
katolikus temetőben kopjafát állí-

tottak Egán Iván Pál emlékére.
Egán Iván Pál (1927-1944) a marosvásár-

helyi Magyar Királyi Honvéd Hadapród-
iskola növendéke volt és a II. világháború 

November 10-én, vasárnap délután is-
mét tiszteletünket tettük Ócsán, annál 
a kopjafánál, amit öt évvel ezelőtt, az ül-
lői menekültek befogadásának 70. évfor-
dulóján, az akkor szervezett emléknapon 
avattunk fel a szomszéd város központjá-
ban. Szűkebb körben ismét megemlékez-
tünk a 75 évvel ezelőtt történt megrázó 
eseményekről, az ócsai emberek életmen-
tő, önzetlen segítségéről: mintegy ötezer 
üllői kilakoltatott menekültet fogadtak be 
1944 novemberében másfél, két hónapon 
keresztül.
A Bognár István üllői fafaragómester ké-
szítette kopjafánál koszorúval, virágok-
kal, mécsesekkel emlékeztünk a XX. szá-
zad üllői történelmének e felejthetetlen 
eseményéről.
Ezúton is köszönjük Ócsa Város Önkor-
mányzatának, hogy virágágyással körül-
veszi és egész évben szépen gondozza 
kopjafánk környékét. Laza István

Ahol a hősöket nem felejtik, 
ott mindig lesznek újak!

Ismét Ócsán, az üllői kopjafánál

A katolikus temetőben 
Varga László alpolgármester 

mondott beszédet

vége felé a vasvári alakulatban teljesített 
katonai szolgálatot. Vasvárról megszök-
ve 1944 őszén, tizenhét évesen Budapest 
védelmére önkéntes harctéri szolgálat-
ra jelentkezett a magyar 1. páncélos had-
osztály parancsnokságán, amely harcál-
láspontja ekkor Üllő határában állt. Egán 

Iván Pált 1944. nov-
ember 16-án ön-
feláldozó hősként 
Üllő területén érte 
a hősi halál, a szov-
jet megszállókkal 
szembeni küzde-
lemben. 

November 16-
án, a Magyar Pat-
rióták Közössé-
ge szervezésében 
megtartott meg-
emlékezésen Varga 
László társadalmi 
megbízatású alpol-
gármester mondott 
beszédet, a temető-
ben felállított kop-
jafát Kovács Kornél 
atya szentelte fel.

ÜH info

A II. világháborúban elhunyt Egán Iván 
Pál emlékére állított kopjafa
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Már október első hetében kezdtük kollégáimmal szervezni a pályaorientációs napot. 2020/2021-től 
a megváltozott szakképzési rendszerbe lépnek be tanulóink. Így még nagyobb körültekintéssel kell 
pályát, szakmát választaniuk a 14 éves fiataloknak. 

1844. november 13-án fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá, azaz államnyelvvé tévő  
törvényt. Idén erről a napról mi rendhagyó módon emlékeztünk meg az Üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában. 

I skolánkban osztályfőnöki fel-
adatokat ellátó kollégák tisz-
tában vannak a pályaválasztás 

felelősségével, ezért elhatároz-
tuk, hogy a tanítványaink és szü-
leikre nehezedő nyomáson 
enyhíteni szeretnénk. Lehető-
ségeinkhez mérten a széles pa-
lettáját akartuk megmutatni a 
szakmáknak. Az idei pályaorien-
tációs napunk így vált nagysza-
bású rendezvénnyé. 

Az iskola épületében 25 szak-
mával, hivatással ismerkedhet-
tek meg tanulóink: autószerelő, 
mechatronikai technikus, aszta-
los-ács, kereskedő/webáruház-
technikus, híradástechnikus, 
kör-nyezetvédelmi technikus, 
könyvkereskedő szakma-üzlet-

K ollégáimmal egy külön-
leges kiállítást szervez-
tünk, ahol anyanyelvünk 

szólásait, képes kifejezéseit 
tettük kézzelfoghatóvá. A tár-
lat nagy sikert aratott. Humo-
rossága mellett gyakorlati 
haszna is volt: napokig beszél-
tek róla, ízlelgették a gyerekek, 
törték a fejüket hasonló meg-
oldásokon. Ennél kreatívab-
ban, érdekesebben talán nem 
is lehet közel vinni hozzájuk 
a magyar nyelvnek ezt a sze-
letét. Köszönet illeti Balázs-
né Varga Gizella és Sajtosné 
Öllei Andrea tanárnőket, vala-
mint Mura- Mészáros Csaba ta-
nár urat az ötletelésért és azok 
megvalósításáért.

Pályaorientációs nap  
az iskolában 

Nem létező tárgyak tárlata

nyitás, közgazdász szakma-cég-
alapítás, alkotóművész, fogor-
vosi pálya, rendvédelmi  pálya, 
mezőőr-vadőr-erdész pálya, te-
relőkutya-oktatás, katasztrófa-
védelemhez tartozó hivatások, 
angol tanár/munka egy angli-
ai hotelben, pszichológus hi-
vatás, ügyvéd/profi sportolói 
élet, szőlészet-borászat, tűzol-
tó, vendéglátás itthon és külföl-
dön étteremnyitással, aszta-
los-kárpitos szakma, buszsofőr, 
gumijavító szakember, személy-
szállítás-taxisofőr, ejtőernyős, 
ének- és hangszertanár.

 Nagyon jólesett, hogy helyi 
vállalkozók első szóra elfogadták 
meghívásunkat, időt szakítottak 
rá, hogy rendezvényünkön sa-

ját tapasztalataikat megosszák 
gyerekeinkkel. Vendégül lát-
tuk a Nébih szakembereit, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara munkatársa az ötödik és 
hatodik évfolyamos tanulónk 
számára pályaismeret-bővítő 
foglalkozásokat tartott. Nemze-
ti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal héttagú munkacsoport-
ja a nyolcadikos tanulók érdeklő-
dési irányainak, képességeinek 
feltárására irányuló önismeret-
fejlesztő 90 perces projektet ho-
zott el, mely a következő terü-
leteket mérte fel: kézügyesség, 
kreatív gondolkodás, együtt-
működési készség, probléma-
megoldás, logikus gondolko-
dás, kommunikációs készség. Az 

(Eredeti ötlet: Buzás Mi-
hály fiktív-tárgyelemző és re-
kettyés analizátor, valamint 
Zugmann Zoltán degeneratív 
grammatikus).

Néhány vélemény a lel-
kes látogatók tollából

Az elmúlt napokban isko-
lánkban egy különleges kiál-
lítást lehetett megtekinteni, 
ahol szólások és állandósult 
szókapcsolatok elevenedtek 
meg: megnézhettük a kutya 
fáját, láttuk, milyen amikor a 
falnak is füle van. A kiállítás a 
mi fantáziánkat is beindította, 
jónéhány ötlettel gazdagítjuk 
jövőre a Nem létező tárgyak 

tárlatát. (Erdősi Enikő Vanda, 
7.z/a)

A magyar nyelv napján az Ül-
lői Árpád Fejedelem Általános 
Iskola néhány tanára fantázia-
dús kiállítást álmodott meg az 
iskola folyosójára. Csak bámul-
tunk, mint borjú az új kapura a 
kézzel fogható szólások láttán. 
Egy ötletdobozba mi is bedob-
hattuk javaslatainkat a kiállítás 
esetleges bővítésével, kiegészí-
tésével kapcsolatban. Ez a kis 
tárlat megismertette a diákok-
kal az állandósult szókapcso-
latokat, izgalmasan, érdekesen 
mutatta be anyanyelvünk kin-
cseit. (Bálint Eszter, 7.z/a)

Eddig halványlila dunsz-
tunk sem volt a szólások és ál-

alsó tagozatos diákjaink az élet-
kori sajátosságaiknak megfelelő 
módon kaptak ízelítőt a munka-
erőpiacról, kirándultak a buda-
pesti Minipoliszba, a Bonbonetti 
csokigyárba, a Budapest Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, 
az üllői Akkor Dekor Kft. üzemé-
be, vendégül látták őket a Var-
gha Gyula Városi Könyvtárban, 
az önkormányzatnál.

Köszönöm ezúton is ven-
dégeinknek, hogy megjele-
nésükkel hozzájárultak egy 
színvonalas rendezvény meg-
valósulásához, kollégáimnak a 
szervezéshez és lebonyolításhoz 
nyújtott segítséget, töretlen lel-
kesedésüket!

Jódy Adrianna, igazgatóhelyettes

landó szókapcsolatok jelen-
téséről, de a magyar nyelv 
napján iskolánkban rendezett 
kiállítás felkeltette az érdeklő-
désünket. A tárgyiasított szó-
lások mosolyt csaltak az arcá-
ra fiatalnak, idősnek egyaránt. 
A kiállított tárgyak között volt 
a fészkes fene, a kutyaszorító, 
nevetőgörcs, a templom egere 
és a fűzfán fütyülő rézangyal. 
Minket pedig majd’ megevett 
a sárga irigység a kreatív ötle-
tek láttán. (Kun Marcell és Varga 
Kristóf 7.z/a)

Reméljük, jövőre a gyerekek 
sok-sok ötletével kiegészítve 
újra megtekinthető lesz isko-
lánkban a Nem létező tárgyak 
tárlata. Fenyvesiné Ladányi Brigitta 
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Az idén kicsit átgondoltuk a kókuszgolyó-készítő versenyt, mind 
lebonyolításban, mind sütik készítésében. Próbáltunk új gondolatokat 
becsempészni a sütés – illetve nem sütés – édes gondolatai közé.

A 2019–2020-as tanévben 
így hirdettük a versenyt: 
„Sütést nem igénylő sü-

tik versenye”. Tehát, már nem 
csak kókuszgolyó, nem csak 
gesztenyemassza, hanem sok-
sok más hozzávaló is szerepel-
hetett a gyerekek műveiben.

Nehéz feladatuk volt, meg 
kellett találni a legjobb, legkü-
lönlegesebb, legszebb, legéde-
sebb receptet.

Tizenhárom osztályunk ne-
vezett erre a megmérettetésre.  
A gyerekek kesztyűt, kötényt, 
szakácssapkát húztak, s kez-
dődhetett a süti összeállítása.

14 órakor indulhatott a ver-
seny, s a zsűri már 15 órakor kós-
tolhatta a finomabbnál fino-
mabb sütiket. 

Volt itt almagolyó, geszte-
nyetorta, csigabiga, túrós cso-
da, joghurtos fagyikehely, tor-
ták, szeletelt sütik és tekercsek.

A zsűri nagyon nehezen hoz-
ta meg döntését, végül négy 
arany, négy ezüst és négy bronz 
fokozatot osztott ki. Minden fok-
okozathoz bowlingpályabérlet 
társult a gyerekek nagy-nagy 
örömére.

Lássuk a zsűri „különdíjas” 
süteményének receptjét, mely 
elnyerte a vándorserleget is az 

Hangolódjunk együtt 
az ünnepekre!

idei tanévben, a dobogó csú-
csán az alsó tagozat 4.z osztálya 
végzett. Ők újragondolt alma-
golyócskákat készítettek, mely a 
zsűri szerint nem csak egészsé-
ges és könnyű, hanem finom is 
volt. Ezúton is gratulálunk nekik. 

A különdíjas recept

Almás csodagolyó, hozzáva-
lók: 2 db alma (25 dkg tisztítva, 
mérve), 2 evőkanál citromlé, 1,5 
teáskanál  fahéj, 8 dkg porcu-
kor, 1 csomag vaníliás cukor, 20 
dkg darált keksz (+3 evőkanál  
a forgatáshoz, amihez használ-
hatunk darált diót, fahéjat, por-
cukrot is).

Elkészítés: Az almákat meg-
hámozzuk és magházukat ki-
vágjuk, majd a reszelő nagy 
lyukán lereszeljük. Egy kisebb 
lábasban a citromlével meglo-
csolva és a fahéjjal megszór-
va körülbelül 5 perc alatt meg-
pároljuk. Hagyjuk kihűlni, majd 
hozzáadjuk a cukrokat és any-
nyi darált kekszet, hogy köny-
nyű, de nem ragacsos masszát 
kapjunk. Kisebb, diónyi golyó-
kat sodrunk, melyeket megfor-
gatunk darált kekszben.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a szülőknek a sok segít-

séget, hogy a gyerekre szánták 
a péntek délutánjukat, s mun-
kájukkal, receptjeikkel, ötlete-
ikkel sikeres volt minden osz-
tály sütije. 

Köszönet és tisztelet jár min-
den szülőnek, aki segített, aki 
alapanyagokban járult hozzá a 
sütéshez.

Köszönet az iskola diák-
önkormányzatának és a Mo-
nori Tankerületi Központnak, 
hogy anyagi hozzájárulássuk-
kal a gyerekek újra egy jó csa-
patépítésen vehetnek részt a 
bowlingpályán. 

Nagyné Seres Anikó

A jó hangulatú sütikészítő 
verseny mosolyt csalt a 
gyerekek arcára 

Ránézésre is finomnak tűnik a 
2.c osztály tortája 

A Chelsea FC ifjú szurkolója is kötényt kapott. Kétség nem fér 
hozzá, hogy a sütik elfogyasztása után még a Premier Liga 
játékosai is megnyalták volna a tíz ujjukat    

Az 1.c osztály kókuszos csigái

A sütiben egy szál haj is sok, de a szakácssapkának 
köszönhetően még ennyi sem került bele

A dobogó csúcsára a 
4.z-sek egészséges és finom 

almagolyócskái kerültek
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Első könyvét mutatja be 
december 17-én a könyvtárban 
az üllői író, Orosz Gábor.

Lesett az első hó, az éjszakák még 
egyre csak hosszabbodnak, hoz-
zánk pedig befutottak az év utolsó 

könyvszállítmányai a legfrissebb meg-
jelenésű könyvekkel. Frei Tamás, Vavyan 
Fable, Náray Tamás és még számos nép-
szerű író írásai már kölcsönözhetők a 
könyvtárban.

Sokkal több, mint egy 
egyszerű kalandregény

December 17-én, kedden, fél tizen-
egytől Orosz Gábor lesz az ünnepi iro-
dalmi teázó vendége. Az író Üllőn él 
családjával és november 29-én jelent 
meg első könyve Gabriel Rush néven, 

A Vargha Gyula Városi 
Könyvtár hírei

A tigris szeme címmel, amelyet a dél-
előtt folyamán be is mutat az érdek-
lődőknek. Délután 16-18 óráig is lesz 
még lehetőség dedikáltatni és megvá-
sárolni a könyvet. Mindenkit szeretet-
tel várunk!

Kedvcsináló könyvajánló

A tigris szeme című regényt első pil-
lantásra kalandregénynek gondolhat-
nánk, de olvasás közben rájövünk, hogy 
sokkal több annál. A regény két szálon 
futó cselekménye egymástól látszólag 
nagyon távol eső világokat mutat be. Mi-
közben megismerkedünk egy lelkes ál-
latvédő fiatalemberrel, sorsának kibon-
takozását látva, azon töprengünk, hogy 
vajon mennyire szükségszerű szüleink 
nyomdokába lépnünk, és a sors tényleg 
eleve elrendeltetett? A másik szál India 
és Afrika gyönyörű tájaira visz, ahol ahe-
lyett, hogy elmerülnénk az egzotikus ál-
latvilág szépségeiben, azzal kell szembe-
sülnünk, hogy lemészárolják a vadakat, 
és még napjainkban is virágzik az orvva-
dászat, ami ellen sokszor csak egy ma-
roknyi csapat harcol. Hogy hol futnak 
össze a szálak és lesz-e győztese a küz-
delemnek? A válasz a könyvben található 
meg! A kalandos, váratlan fordulatokban 
bővelkedő cselekmény magával ragadja 
a képzeletünket, de az író nem rejti véka 
alá a pénzemberekkel szemben megfo-
galmazott súlyos társadalomkritikáját. 
Felelősek vagyunk a cselekedeteinkért 
és nincsenek véletlenek. Figyelnünk kell 
a jelekre, hogy megtaláljuk lelki társunk, 
legyen az ember vagy állat. VHK

Értesítjük a Vargha Gyula Városi 
Könyvtár olvasóit, hogy könyvtárunk 
december 20-tól január 6-ig zárva lesz. 
Nyitás január 7-én!

Ünnepi zárvatartás
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Ezzel a címmel nyílt kiállítás advent első vasárnapján a városháza 
galériájában. A tárlaton az Üllői Mecénás Művészeti Klub, a Vargha 
Gyula Városi Könyvtár és a Down Alapítvány alkotóinak munkáit 
mutatták be a közönségnek. 

N yolc kiállítóhelyen több tucat kéz-
műves tárggyal találkozhattak az 
érdeklődők december 1-jén, a késő 

délután megnyíló kiállításon. A Mecénás 
klub részéről Evarics Györgyné betlehemet 
ábrázoló bábfiguráit, Robitsek Ibolya téli 
tájképeit, Viczkó Ferenc téli falurészletet 
ábrázoló papír-makett épületeit, Szélyes 
Magdolna mézeskalácsból készült alkotá-
sait, N. Dudás Zsuzsanna és Gattyán József-
né textilmunkáit és Gera Béla Miklós két 
festményét mutatta be Laza István, a kul-
turális központ vezetője. 

A Vargha Gyula Városi Könyvtár mun-
katársa, Gombai Zsoltné hajtogatott 
könyvszobrokat állított ki. A kreatív alko-
tások elkészítéséhez roppant türelemre 
van szükség, emellett időigényes is – tud-
tuk meg –, de a különleges és igen látvá-
nyos végeredmény megéri a sok bíbelő-
dést. 

A Down-szindrómával élő fiatalok kéz-
műves munkái Bege Nóra fotográfus, mű-
vészetterapeuta közreműködésével ér-
keztek az üllői kiállításra. 

– A Down Alapítványnál fotóterápiás fog-
lalkozásokat vezetek és a gondozásban is se-
gítek. Az üllői könyvtárban volt az első fotó-
kiállításunk egyik állomása, akkor kérdeztem 
meg a könyvtár vezetőjét, hogy lenne-e lehe-
tőségünk bemutatni a Down-szindrómával 

A szeretet illata

és más sérültséggel élő fiatalok kézműves- 
termékeit is. Velkei Hajnalkától tudtam meg, 
hogy a Mecénás Művészeti Klubnak lesz egy 
kiállítása, ezért Kékedy Ibolyához fordultam, 
aki nagyon nyitott és befogadó volt a kéré-
semmel kapcsolatban. Ibolyáék többször el-
jöttek a Down Alapítvány programjaira, és a 
sérültséggel élő emberek iránti tisztelet miatt 
gondolták úgy, hogy ezen a kiállításon helyet 
adnak az ő munkáiknak is – mondta Bege 
Nóra. 

Egyebek között bőrből készült kará-
csonyfadíszek, használati tárgyak és nyak-
láncok is láthatók a kiállított termékek 
között, melyek különlegessége, hogy va-
lamennyit kézzel készítették. Van, aki egy 
nap alatt, másvalaki egy hét alatt készít el 
egy karácsonyfadíszt vagy kulcstartót, de 
mindannyian megdolgoztak a már-már 
professzionálisnak mondható végered-
ményért, hiszen a sérültséggel élő embe-
rek ezáltal tudják bizonyítani, hogy képe-
sek az értékteremtésre.  

– Ezeknek az embereknek nap mint nap 
szembe kell nézniük azzal, vajon mennyi ér-
telme van az életüknek, a létüknek, a munká-
jukkal pedig be tudják bizonyítani, hogy ők is 
képesek valami olyat teremteni, ami értékes 
a világ számára – hangsúlyozta Bege Nóra. 

A kiállítás megtekinthető a városházán.  
varga

Velkei Hajnalka, N. Kékedy Ibolya 
és Bege Nóra köszönti a megnyitó 

vendégeit

Pánya Beatrix gyönyörű hangját kár 
hogy csak egy dal erejéig élvezhette  

a közönség

Viczkó Ferenc papírból készített 
makettje

Evarics Györgyné betlehemes bábjai

A karácsonyfadíszeket sérültséggel élő 
fiatalok készítették

Gombai Zsoltné keze munkája által 
angyallá változott ez a könyv 
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D ecember 1-jén a város-
központba várták az ér-
deklődőket az első ad-

venti gyertyagyújtást kísérő 
ünnepségre. Az eseményen 
Laza István, az Üllői Kulturá-
lis Központ vezetője és Kékedy 
Ibolya, az Üllői Mecénás Művé-
szeti Klub elnöke köszöntötte 
a megjelenteket. A műsorban 
közreműködött a Mecénás 
klub és a Zrínyi Ilona Nyugdí-
jas Kórus. A családias hangula-
tú ünnepség után meleg itallal 
látták vendégül a közönséget. 

Meggyújtották az első gyertyát a város  
adventi koszorúján

Kezdődik a csodavárás, ahogy egykor Jézust várták: 
szeretettel, bizalommal,a tűz lángját körül állták. (Aranyosi 

Ervin: Advent – első gyertya) A Zrínyi Ilona Nyugdíjas Kórus

Laza István és Kékedy Ibolya  
köszöntötte a megjelenteket

Karácsonyig minden hé-
ten más programmal várják 
az érdeklődőket a városköz-
pontban. December 8-án az 
Üllő Vezér Hagyományőrző 
Egyesület közreműködésé-
vel gyújtották meg a máso-
dik adventi gyertyát, decem-
ber 15-én az Üllő-Kenderes 
Hagyományőrző Egyesület 
műsora színesíti majd a dél-
utánt. Az ünnepi program-
sorozat december 20-án a 
Mindenki karácsonya ren-
dezvénnyel zárul. N. 

Hirdetés
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Apróhirdetések
REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ /mobil-fix/,  
NAPELLENZŐ AKCIÓ ÜLLŐN! 25 éves  
tapasztalat! Ingyenes felmérés! 
Nyugdíjaskedvezmény! 
Pál redőny: 06-30/401-1029 

14 darab 25 kg-os süldő húsmalac 
(pietrain vérvonalú) 20  000 Ft/db áron  
eladó Maglódon. Érd.: 06-30/152-0388

Kisebb lóhoz való kézzel varrott munka-
hám 1 pár 60 000 Ft-ért eladó Maglódon. 
Érd.: 06-30/152-0388

Nagy körbálás lucernás réti széna 6500 Ft/
bála áron eladó Maglódon. 
Érd.: 06-30/152-0388

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
DPMV Zrt.: 
munkaidőben: 
29/320-014 
munkaidőn kívül: 
29/340-010
Eurovill Kft. 
(közvilágítási hiba 
esetén): 06-80/980-030 
ELMŰÉMÁSZ 
Dél-pesti régió: 
06-40/383-838 
(lakossági)
TIGÁZ: 80/300-300 
(éjjel-nappal hívható)

Hasznos telefonszámok   % mentők: 104 • rendőrség: 107 • tűzoltóság: 105 • segélyhívó: 112

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
Kiss Sándor 
Művelődési 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

Üllői Hírmondó • Alapító laptulajdonos: Üllő Városi Önkormányzat • Kiadja: Régió Lapkiadó Kft. Cím: 2200 
Monor, Németh Ágoston u. 5. • Szerkesztő: Varga Norbert • Felelős kiadó: Papp János ügyvezető. Szerkesztőség: 
2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A. Tel.: 0629/412587. Email: info@regiolapok.hu. Nyomda: Oláh Nyomdaipari 

Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. Készült: 4050 példányban. • Terjesztés: Magyar 
Posta Zrt. Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A beérkezett írásokat szerkesztés után közöljük. • A lap-
ban közölt információk tájékoztató jellegűek. • A címlapot Gergely Margit készítette.

Impresszumi

Új és használt ruhákat, cipőket vásárolhat fil-
lérekért. Vásárlásával a Baptista Szeretetszol-
gálat segítségével, rászoruló családokat tá-
mogat.
Várjuk önt December 19-én, csütörtökön 8 és 
12 óra között a Kiss Sándor Művelődési Házba 
(Gyömrői út 24.).  VÉ

Idén is ünnepi koncertre hívja az érdeklő-
dőket a Harmónia Zeneiskola. Ahogyan a 
korábbi években megszokhattuk, újra a 
katolikus templomban lépnek fel a zene-
iskola tanárai és növendékei, hogy egy az 
alkalomhoz méltó zenei élménnyel aján-
dékozzák meg a közönséget. A koncertet 
nem csak a klasszikus zene kedvelőinek 
ajánljuk, a repertoárban a könnyedebb 
dallamok is helyet kaptak. 

Mindenkit szeretettel várnak december 
19-én 17 órától a katolikus templomban. 
Jöjjön el, ha egy különleges zenei élmény-
nyel szeretne hangolódni a karácsonyra. 

nfo 

Ez az a vásár,  
amit már várnak!

Karácsonyi koncert 
a templomban 

Első osztályú kitűnő minőségű zabszalma 
kalásszal betakarítva nagy körbálában  
10 000 Ft/db áron eladó Maglódon 
Érd.: 06-30/152-0388

Monoron hús és tej típusú (Búr – Núbiai 
vonalú) nőstény és bak kecskék széles  
választékban 600 Ft/kg-os áron eladók. 
Érd.: 06-70-607-4444

Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól  
Monoron és környékén 5000 Ft feletti  
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444
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Advent első vasárnapjára fel-
gyúltak az ünnepi fények a vá-
rosközpontban és a Pesti, vala-
mint az Ócsai úton világítanak 
a karácsonyi díszek, fényfüzé-
rek. A díszvilágítás kiépíttetését 
az Üllői Városüzemeltető és Fej-
lesztő Kft. intézte. Összesen kö-
zel száz világító motívumot sze-
reltek fel a közterületeken lévő 
oszlopokra, a városházát és a 
városközpontban lévő fák koro-
náit fényfüzérekkel díszítették. 

A városházánál egyéb dí-
szítőelemeket is elhelyeztek: 

A Fut az Üllő! rendezvény szer-
vezőjét, Tóth Gábort többen is 
kérdezték, szervez-e téli fu-
tóversenyt. Innen jött a jóté-
konysági futás ötlete. 

– Egy futóverseny megszerve-
zése nem olyan egyszerű és vé-
leményem szerint a karácsony-
nak nem is a versengésről kell 
szólnia, ezért inkább egy jóté-
konysági rendezvény szerve-
zésén kezdtem gondolkodni. 
Gyakorló apukaként többször 
jártam a gyermekorvosi rende-
lőben, ahol azt tapasztaltam, 
hogy a gyerekek könnyebben 
fogadják a vizsgálatot, ha kap-
nak egy apró ajándékot a dok-
tor nénitől. Hatékony megoldás 
ez, mert eltereli a figyelmüket a 
stresszes helyzetről és így a vizs-
gálat is könnyebben megy. Per-
sze még a legegyszerűbb aján-
dék, egy matrica vagy egy kis 
kulcstartó is pénzbe kerül, ezért 
arra gondoltam, hogy a kará-
csonyi futás alkalmával nevezé-
si díj helyet minden résztvevőtől 
egy játékot kérünk – ami lehet 
akár régi megunt, de jó állapo-
tú játék is –, amit utána átadunk 
a gyermekrendelőnek, hogy „fáj-

Karácsonyi jótékonysági futásra hívják a város sportos lakóit december 
22-én. Az esemény célja a jótékonykodáson túl, hogy jól érezze magát aki 
eljön, ezért a versenyzés helyett az örömfutásról szól majd ez a délután. 

Karácsonyi díszbe öltözött a város

Jótékonysági futással segítik  
a gyerekrendelőt

Ünnepi vásár  
a város- 
központban

dalomdíjként” szétoszthassák a 
rendelésre érkező gyerekek kö-
zött. Felkerestem az orvosi ren-
delőt, beszéltem Hadadi-Fekete 
Ilona képviselővel, mindenkinek 
tetszett az ötlet, ezért eldöntöt-
tük, hogy megvalósítjuk, ezzel is 
segítve a rendelő működését – 
mondta Tóth Gábor szervező.

A jótékonysági futás de-
cember 22-én 14 órakor indul 
a városközpontból. A táv négy 
kilométer, ami Tóth Gábor sze-
rint a gyakorlottabb futók szá-
mára is megfelelő és a kezdők 

A karácsonyi vásárokon kü-
lönleges hangulat veszi körül 
az embert. Az ünnepi fények, a 
forralt bor és a mézeskalács illa-
ta kiszakít a rohanó hétközna-
pokból és előrevetíti az ünnep 
meghitt hangulatát. Eddig eb-
ben nem lehetett részünk Ül-
lőn, idén azonban helyben is 
megtapasztalhatjuk, hiszen a 
karácsonyi vásárok hangulata 
december 19. és 22. között be-
költözik a városközpontba. 

A Zsálya Bisztró előtti te-
rületen karácsonyi portékák-
kal várják majd a vásárlókat az 
árusok, előzetes információnk 
szerint 8-10 árusítóhelyen. Dél-
utánonként színpadi progra-
mokkal hangolódhatunk az ün-
nepre, minden nap más előadó 
műsorát láthatják az érdeklő-
dők a szabadtéri kisszínpadon. 
A részletes programot a 18. ol-
dalon olvashatják.  VN 

A jótékonysági futáson nem elvárás a sportruházat, sőt, a móka 
kedvéért vicces karácsonyi szerelésben is teljesíthetik a távot!  

többek között újra látható a 
betlehem, a mikulás és termé-
szetesen a város karácsonyfá-
ja is a helyére került. Az impo-
záns fenyőfával kapcsolatban 
megtudtuk, hogy egy üllői la-
kos, Barcza Lilla ajánlotta fel, a 
Városüzemeltető munkatársai 
vágták ki, majd szállították a 
Templom térre, ahol felállítot-
ták és feldíszítették. 

Az ünnepi fények és a min-
denki karácsonyfája vízke-
resztig díszítik majd a közte-
rületeket. Vén

is könnyebben teljesíthetik, de 
az is négyes szám mellett szólt, 
hogy az esemény advent ne-
gyedik vasárnapján lesz.

A résztvevőknek tehát csak 
annyi a dolguk, hogy felhúz-
zák a futócipőt és egy apró 
ajándékkal, régi megunt gye-
rekjátékkal a kezükben – amit 
a jótékonysági futás napján 
az erre kijelölt faházban ad-
hatnak le – ellátogatnak a vá-
rosközpontba, és a mozgás 
öröméért teljesítik a négy kilo-
méteres távot.   AT
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Félidőhöz érkezett a Pest megyei labdarú-
gó-bajnokság, az Üllő SE a másodosztály 
Déli csoportjának 6. helyén várja a tavaszi 
folytatást. Szorosnak mondható az élme-
zőny, Üllőt csak a jobb gólkülönbségének 
köszönhetően előzi meg a Ráckeve VAFC, 
mindkét gárda 28 pontot gyűjtött az őszi 
fordulókban. A dobogó karnyújtásnyira 
van csapatunktól, mindössze 5 pont a kü-
lönbség az Üllő SE és a harmadik helyen 
álló Tápiószelei SE között. A szezon végére 
a dobogós helyezés elérése a cél – tudtuk 
meg Király Zoltántól, az Üllő SE elnökétől. 

– Jellemző ránk, hogy az ősz gyengéb-
ben sikerül, általában tavasszal szoktunk 

Változatlanul a dobogós helyezés a cél

Üllőn rúgja a bőrt a színészválogatott 

jobban szerepelni. A tavalyi eredménye-
ink alapján reális célkitűzésnek tűnt a do-
bogós helyezés elérése, a csapat mag-
ja egyben maradt, és meg tudtuk tartani 
Potemkin Károlyt is, aki az előző idényhez 
hasonlóan termeli a gólokat. A védel-
münkre ugyan ráférne az erősítés, de ösz-
szességében nincs okunk panaszra – ösz-
szegezte az elnök. 

Az utánpótláscsapatokat is megszer-
vezte az Üllő SE, a 19 éves korosztályt pél-
dául Potemkin Károly edzi. A volt NBI-es 
labdarúgót tisztelik a fiatalok, ami az el-
végzett munkában is visszaköszön. Ezt a 
korosztályt általában már nehezebb ösz-

Első alkalommal rendezik meg a városi 
sportcsarnokban az Üllő Karácsony Kupát, 
melyre egy helyi csapat mellett négy ven-
dégszereplő érkezik – tudtuk meg Pindák 
László igazgatótól. Az Üllői Öregvagányok 
csapata mellett elfogadta a meghívást és 
pályára lép a Magyar Színészválogatott, 
az Újságíró-válogatott és a DJ-váloga-
tott is december 14-én, így a televízióból, 
színházból, a rádióból ismert szereplőkkel 

találkozhatnak a sportcsarnokban, akik el-
látogatnak az labdarúgótornára. A sípot 
Arany Tamás magyar-nemzetközi labda-
rúgó-játékvezető fújja a kétszer tizenöt 
perces mérkőzéseken. A játékosok étke-
zését a Zsálya Bisztró biztosítja. 

A mérkőzések menetrendje
9 órától 9.30-ig Üllői Öregvagányok–Ma-

gyar Színészválogatott. 

9.40-től 10.10-ig Újságíró-válogatott–DJ-
válogatott. 

10.20-tól 10.50-ig Üllői Öregvagányok–
Újságíró válogatott. 11 órától 11.30-ig Ma-
gyar Színészválogatott–DJ válogatott. 

11.40-től 12.10-ig Üllői Öregvagányok–
DJ-válogatott. 

12.20-tól 12.50-ig Magyar Színészválo-
gatott–Újságíró-válogatott. 

Eredményhirdetés 13 órakor.  VRG

szefogni és egyben tartani az edzéseken, 
de úgy tűnik, hogy a rutinos játékosnak ez 
sikerült. 

Az üllői lánycsapat is jól szerepel a baj-
nokságban, ott vannak az élbolyban. A já-
tékosok technikailag és taktikailag is so-
kat fejlődtek az elmúlt évek alatt, kialakult 
egy jó játékstílus, amit mérkőzésről mér-
kőzésre tudnak hozni, így reményteljes ta-
vasz elé néznek.

Király Zoltántól azt is megtudtuk, hogy 
az Üllő SE pályázaton nyert egy defibillátort, 
amely a városi sporttelepen lesz elhelyezve. 
Az életmentő eszköz a játékosok és a nézők 
biztonságát szolgálja.   VN
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Városi kulturális programok

Hirdetés

Advent 3. vasárnap  
December 15. 16 óra  
Adventi koszorú 3. gyertya-
gyújtás, közreműködik az Ül-
lő-Kenderes Hagyományőrző 
Egyesület. 
Városközpont

Irodalmi teázó
December 17. 10 óra 30
Vezeti: : Bege Nóra fotográfus-
művészetterapeuta. 
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Kölyökklub
December 18. 15 óra
Vargha Gyula Városi Könyvtár

Karácsonyi vásár
December 19-én, 20-án, 21-
én, 22-én 14 órától 20 óráig
Minden nap más fellépő  
a városháza szabadtéri  
színpadán!
Városközpont

Karácsonyi koncert
December 19. 17 óra
Az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola és a Harmónia  
Zeneiskola karácsonyi kon-
certje. 
Katolikus templom

Mindenki karácsonya
December 21. 14 órától
Üllői Kulturális Központ  
és Városközpont

Kisvakond 2. című bábjáték
Január 3. 17 óra
Kiss Sándor Művelődési Ház

Aprók tánca
Január 9. 17 óra 30
Üllői Kulturális Központ 
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