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Kiskalendárium

December - Karácsony hava

Advent: az egyházi év kezdete, a karácsonyi
elõkészület négy hetes idõszaka.
Szent András napját (nov. 30.) követõ va-
sárnap elõestéjével kezdõdik, és december
24-ig tart.

December 4. – Borbála napja, Szent Borbála
emlékünnepe, bányászok, tüzérek, várak
védszentje.

December 6. – Miklós napja, Szent Miklós
püspök emlékünnepe.
– Miklós napi szokások: Mikulás alakos-
kodás
– ajándékozás.

December 13. – Luca napja, Szent Luca vér-
tanú ünnepe. A téli napforduló kezdõnapja a
Gergely-féle naptárreform elõtt.

December 24. – Ádám-Éva napja, Szent-
este, Karácsony vigíliája, böjtje, Jézus
születésének ünnepe.

December 25. – Karácsony napja, egyházi
és családi ünnep.

December 26. – Karácsony másodnapja,
Szent István vértanú ünnepe
Az egyház elsõ vértanúja, Szent István
államalapító király névadója.

December 28. – Aprószentek napja, a
Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kis-
dedek emlékünnepe.

December 31. – Szilveszter
– szilveszteri köszöntés, kántálás.
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Minden kedves Olvasónknak egészségben, sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendõt
kíván Üllõ Város Polgármesteri Hivatala és Képviselõ-testülete.



EMLÉKTÁBLA AVATÁS

Az alábbi gondolatokat Lehoczky Károly
úr emlékbeszédébõl idézzük:

Manczal János és Vasadi István elhunyt
polgármestereink igen nagy szolgálatot
tettek a város, a lakosság érdekében.
Töretlenül aktív munkásságukkal, az
emberi kapcsolatukkal szép példáját
adták az utókornak.
Elhunyt polgármestereink érdemessé vál-
tak életmûvûk, személyiségük emlék-
táblán való megõrzésére.
"Az életnek értéket csak a szolgálat
adhat, amellyel az emberek ügye felé for-
dulunk. Ember vagy, tehát ember módra
és az emberek között kell élned! Ember
módra élsz, ha igazságosan élsz."

(Márai Sándor)
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2007. november 20-án 14.00 órakor a
Katolikus temetõben több százan
vettek végsõ búcsút a hosszantartó
súlyos betegség után 63. életévében
elhunyt Vangel Jánostól.

Vangel János 1945. március 21-én
született Szentesen. 1963-ban jelentkezett

elõször a szertárban és vérévé vált a tûzoltó
élet. Diák, majd úttörõ tûzoltó volt, eskütételeit követõen a
ranglétrát végigjárva az Tûzoltó Egyesület titkára, 1986-tól
2000-ig parancsok, 2000-2004-ig az elnöki tisztséget töltötte be.

Rendkívüli szerepe volt abban, hogy az Üllõi Tûzoltó
Egyesület eszköz, gépjármû állománya, szertára fejlõdjön.
Elévülhetetlen érdeme, hogy irányításával, szakmai
felkészültségével nemzedékek nõttek fel, tanulták a tûzoltás,
mûszaki mentés, kárelhárítás fortélyait, sokan közülük a
tûzoltó hivatást választották, ma is aktívak, de hivatásuk mel-
lett az Egyesület tagjai maradtak.

Egész életén keresztül egy cél lebegett szeme elõtt:

eskûjéhez híven emberek életének, vagyonának mentése,
akár élete feláldozásával. Tette ezt hetvenötszörös véradó-
ként is.
Több száz bevetésen vett részt éjjel és nappal, dacolva az
idõjárás viszontagságaival.
Munkahelyein tisztelték, elismerték, becsülték.

Tûzoltói és a közösségért tett tevékenységét számos kitün-
tetéssel ismerték el.
Többek között belügyminisztériumi dicsérettel, Pest Megyei
Tûzoltó Szövetség oklevelével, kitüntetésével, a Gróf
Széchenyi Ödön emlékplakettel. A városért hosszú idõn
keresztül végzett önzetlen munkájáért 2005-ben Üllõ Város
Önkormányzata PRO URBE díjjal tüntette ki.

Halálával nemcsak a családot, a várost, hanem az egész
tûzoltó társadalmat érte pótolhatatlan veszteség.

Az Üllõi Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület és Üllõ
Város Önkormányzatának saját halottját tûzoltó tiszteletadás-
sal, tûzoltó gépjármûvek szirénázása közben helyezték örök
nyugalomra. Emlékét kegyelettel megõrizzük.

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Vangel János bajtársunkat utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek vagy levélben fejezték ki együttérzésüket.

A gyászoló család

Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Üllõ Város Önkormányzata

Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2225 Üllõ, Malom u. 2., Pf.: 50 • Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005
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Üllõ Város Képviselõ-testületének 2007.
november 21-én tartott rendkívüli ülésén
hozott közérdeklõdésre számot tartó
határozatai:

– A Képviselõ-testület döntött arról,
hogy, méltatva Vangel János városunkért
tett szolgálatait – az Adorján Endre Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesülettel közösen,
saját halottjának tekinti. A temetés költ-
ségeihez a Rendvédelmi és Ügyrendi
Bizottság saját keretébõl nyújtott anyagi
támogatást.

– elfogadta a Monor és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodását.

2007. november 29-én tartotta a Képvise-
lõ-testület rendes ülését, melyen a követ-
kezõ közérdekû határozatokat hozta: 

Üllõ Város Képviselõ-testülete 

– meghallgatta a Szirt Invest Kft. veze-
tõinek ajánlatát, mely szerint saját beru-
házásban Egészségházat építenének, és
azt 99 évre ingyen az önkormányzatnak
használatra átadnák. A Testület a további
döntések elõtt felkérte az Egészségügyi
és Szociális Bizottságot, a Városfejlesz-
tési és Környezetvédelmi Bizottságot és a
Pénzügyi Bizottságot, hogy az egész-
ségügyben dolgozókkal és a patikusokkal
együttmûködve részletesen vizsgálják a
megvalósítás lehetõségét.

– úgy döntött, hogy egyelõre nem ír ki
pályázatot a Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda (2225 Üllõ, Templom tér 2.) óvo-
davezetõi álláshelyére (bár a jelenlegi
óvodavezetõ megbízatása ez év augusz-
tus 31-én lejárt), mert felmerült az in-
tézmény átszervezésének lehetõsége. Fel-
kérte Polgármesterét, hogy az átszervezés
megvalósításának lehetõségeire,
következményeire vonatkozó anyagot
2008. januárjában terjessze a Képviselõ-
testület elé.

– felhatalmazta polgármesterét, hogy
aláírja a William's Kép- és Hangstúdióval
a 2008-ra vonatkozó együttmûködési
megállapodást.

– elfogadta az önkormányzat és ezen
belül az intézmények 2007. évi költ-
ségvetésének I.-III. negyedévi telje-
sítésérõl szóló beszámolót.

– meghatározta – a szakbizottsági, intéz-
ményvezetõi vélemények megismerése
és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján
– a Város 2008. évi költségvetési tervezete
elkészítésének következõ elveit:

• Nem tervez a 2008. évre adómérték
emelést, sõt a magánszemélyek részére
továbbra is fenntartja az építményadóban
az 50 m2 alatti nem lakás céljára szolgáló
helyiségekre adott mentességeket. A vál-
lalkozásokra nézve ez a mentesség az év
végén lejár (és az uniós elõírások miatt
nem is hosszabbítható meg).
• Az önkormányzat intézményei a
2008. évi költségvetés tervezetében a
mûködési kiadások többleteként (a kor-
rigált 2007. évi eredeti költségvetéshez
képest), figyelembe vehetik a törvények
szerint járó személyi juttatás többleteket,
de nem emelhetik automatikusan a dolo-
gi kiadásokat. Az esetleges többletigé-
nyeket indokolva terjesszék a testület elé. 
• A felújítási-beruházási feladatok
közül a költségvetési tervezetben csak a
már szerzõdésben vállalt, illetve testületi
döntéssel bírók szerepelhetnek.  
• A civil szervezetek, egyházak támo-
gatására a 2007. évi keretet határozza
meg a 2008. évre is. A szervezetek
indokolják kérésüket, írják le terveiket,
számoljanak el az elõzõ évi támogatással
A keret felosztása, az elõzõ évekhez
hasonlóan, a költségvetési rendeletben
történik.

– elfogadta a Monori Többcélú Önkor-
mányzati Társulás keretében a – Gyömrõ,
Ecser, Maglód, Üllõ, Vecsés és Bénye,
Káva, Vasad önkormányzatai területén
megvalósuló – szociális együttmûködésre
vonatkozó alapkoncepciót. 

– hozzájárult ahhoz, hogy a Városüze-
meltetõ és Környezetvédelmi Kft. az álta-
la bérelt Pesti u. 41. sz. alatti ingatlan
hátsó helyiségét (kb. 10-12 m2) albérlet-
be adja irodai tevékenység céljára.

– döntött arról, hogy nem kíván részt
venni Vecsés, Gyáli út – közigazgatási
határ menti terület szabályozásának
véleményezési eljárásában.

– határozott arról, hogy vállalja a bekötõ
vezeték megépíttetését és annak költ-
ségeit azon ingatlanok esetében, ame-
lyeknél megfizetették a csatorna érdekelt-
ségi hozzájárulást, de bekötõ vezeték
nem létesült.

– utcaelnevezésekrõl döntött: a Sportliget
Lakóparkban lévõ 3466 hrsz.-ú utcának a
Papp László nevet, a 3469 hrsz.-ú utcá-
nak pedig a Puskás Ferenc nevet adta. 

– elfogadta az alábbi projekt-ötleteket, és
felkérte a Monori Kistérségi Társulási
Tanácsot, hogy azokat a Cselekvési
Tervbe építse be.

Nagyprojektek: 
• Üllõ-Ferihegy konferencia-, termál-
és Turisztikai központ építése
• Nemzetközi lovas centrum építése
• Ferihegy Regionális Környezetvé-
delmi, Logisztikai és Innovációs Ipari
Park létrehozása Üllõn
• Gyáli patak revitalizációja Telepü-
lési projektek
• Belterületi közúthálózat fejlesztése,
a szükséges járdákkal és vízelvezetéssel
• Bölcsõde építése
• Óvoda építése
• Zeneiskola bõvítése, korszerõsítése
• Tanuszoda építése, szabadtéri sport
és szabadidõ centrum létrehozása
• Térségi tömegsport fejlesztési tér
kialakítása
• Városháza építése, település köz-
pont kialakítása a fõutak és fõterek kul-
turált kiépítésével
• Közösségi és játszóterek, találkozási
pontok, parkok kialakítása
• Környezetvédelmi ellátó rendszerek
és üzleti szolgáltatások fejlesztése: alter-
natív energetikai fejlesztések elõtérbe
helyezése: bioenergetikai üzem meg-
valósítása + energiapelletizáló üzem
telepítése

Vargáné Harmath Ágnes

Ülésterembõl jelentjük
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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁN ÜLLÕ VÁROS POLGÁRAINAK, 

KICSINYEKNEK ÉS NAGYOKNAK, AZ ÜLLÕI HÍRMONDÓ SZERKESZTÕ BIZOTTSÁGA!

2007. december 2. - december 24.
Az ádvent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kife-
jezésbõl származik. A hagyományt valószínûleg – a római
liturgiától eltérõ – gallikán szertartásrend honosította meg a 4.
században: a hívõk vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelõzõ
három hét pedig a felkészülésrõl szólt. Az 5. században az
ádventi idõszak karácsony elé került, kezdetben hat héten át
tartott, majd késõbb  négy hétre csökkent.

Ádvent elsõ vasárnapja
Idõpontja évrõl évre változik, Szent András napjához (novem-
ber 30.) legközelebb esõ vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila:
a templomi terítõ lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy
stólát visel, illetve az adventi koszorún elsõnek meggyulladó
gyertya színe is lila.

Ádvent második vasárnapja
Színe hasonlóképpen a lila. Az ádvent mellett a nagyböjti
idõszaknak is lila az ünnepi színe az egyházi liturgiában.
Számos helyen a karácsonyt megelõzõ hetekben a lilát kékkel
helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék
egymástól.

Ádvent harmadik vasárnapja
Gaudete (örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a többi közül,
ádvent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín,
amely az örömöt szimbolizálja.

Ádvent negyedik vasárnapja
Színe a bûnbánatot kifejezõ lila. Az adventi koszorún mind a
négy gyertya egyszerre ég ezen a napon.

A karácsony eredete

Az év vége és ezzel az újév kezdete már õsidõk óta szinte min-
den nép számára búcsúzással és ünnepléssel telik. Az óév
eredményeire emlékezve és a jövõt tervezve ünnepléssel
léptek át az újesztendõbe. Ezek az év végi ünnepek hosszú
idõn keresztül egybeestek a téli napforduló idejével, a csil-
lagászati újév kezdetével. A régi idõkben az újév
kezdete nem január 1., hanem december 25.
környéke volt. A különbözõ idõszámítások
alapjául a természet megfigyelése szolgált. 
A nappalok hosszabbodása, a rügyfakasztó
tavasz közeledte az emberek számára nagy
öröm volt, hisz téli tartalékaik csökkenése
után várták, hogy a nap életet adó sugarai ismét
friss táplálékforráshoz juttassa õket. A csilla-
gászatot nemigen ismerték, így hát mindig nagyon várták,
hogy vajon eljõ-e ismét a hosszú meleg napok és a rövid,
langyos éjszakák ideje. Ezeknek a megfigyeléseknek az
alapján az újév kezdetét akkoriban a nap visszatérésének az
idõszakára tették. A régi Rómában például az újév kezdetét
március eleje, a tavasz érkezése jelentette. Késõbb a Calendae
Ianuariae, vagyis január 1. lett az év kezdõnapja, melyet a
Gergely-féle naptár elkészítésénél is figyelembe vettek, és a
mai napig szerte a világon ezt tekintik az újév kezdetének.

Az idõjárás változásait az emberek régebben az istenek tet-
teinek tekintették. Úgy gondolták, a megfelelõ tisztelet meg-
adásával, áldozatok emelésével az eljövendõ újesztendõ ter-
mékenyebb és gondtalanabb lesz. A rómaiak az újév eljöve-
telét egy több napig tartó ünnepléssel, a szaturnáliával köszön-

tötték. Ez a farsangi ünnepség a szeretet jegyében telt,
megajándékozták egymást és a rabszolgákat is.

A nappalok hosszabbodását a Nap istenének,
Mithrásznak születésével azonosították. Mith-
rász tisztelete perzsa eredetû volt, a római
katonák hozták elõször hírét Rómába és a

provinciákba, tehát Pannóniába is. A keresz-
ténység kialakulásakor december 25-ét, a Le-

gyõzhetetlen Nap születése napjának tekintették. Ez
az Isten barlangban született, ami egyben istálló is volt, és
születésekor pásztorok vették körül. A kereszténység más val-
lások szokásaiból is sokat átvett, így a sok ezer éves, a téli nap-
fordulóra esõ ünnepet is bevonta a keresztény vallás ünnep-
körébe, a kereszténység legjelentõsebb alakjának Jézusnak a
születése napját téve erre a napra.
A karácsony, manapság már az egész világon szinte ugyanazt
jelenti: az emberek békében, szeretetben ünneplik a kis Jézus
születését.

Összeállította: Jónás Csaba

Ádvent, az egyházi év kezdete
Advent, ádvent – karácsonyi ünnepkör. Ádvent elsõ vasárnapjával kezdõdik az egyházi esztendõ. A
soron következõ négy hét egyben a várakozás idõszaka is, a lelki felkészülés ideje karácsonyra, Jézus
születésére.
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Ismétlés: vasárnap 15 és kedden 19 órakor
www.vecses.lap.hu • Telefon: 06 29 352-362 • E-mail: williams@williams.hu • Mobil: 06 20 589-7167

A MIKULÁS 
RUHÁJÁRÓL

A XIX. század végére már kezdett
többé-kevésbé közismertté válni a
Mikulás figurája, bár ekkor még
egyaránt elõfordultak kicsi és nagy-
méretû télapók is. Általában testes
férfiként ábrázolták, de elõfordultak
normál testalkatú és sovány Miku-
lások is. Öltözéke jellemzõen bunda
volt, illetve piros, kék, zöld vagy lila
ruházat. Egy Louis Prang nevû bos-
toni nyomdász, az amerikai karácso-
nyi üdvözlõlapok atyja 1885-ben
kiadott egy képeslapot, amelyen pi-
ros ruhában ábrázolja a Mikulást. A
túlsúlyos, piros öltözetet viselõ
öregúr figurája innentõl kezdett
igazán széles körben elterjedni. 

"Az Úr mondá nékem: Én Fiam vagy Te! 
Én ma szültelek Téged!"

(2. zsolt. 7.)

Ünnepi miserend a Katolikus Templomban:

December 16.: 10 órakor latin nyelvû szentmisét
tartunk, gregorián énekekkel.

December 24.: éjféli mise.
December 25.: 8 és 10 órakor lesznek

ünnepi szentmisék.
December 26.: csak 8 órakor lesz szentmise.
December 31.: 17 órakor év végi hálaadást tartunk.
Január 1.: 9 órakor lesz ünnepi szentmise.

Mindenkit szeretettel várunk ezen alkalmakra!

Októberben a hálaadó istentiszteletünkre, majd az adventi istentiszteletünkre hívo-
gattunk. Most ismét szól az ünnepi meghívás: szeretettel hívjuk és várjuk Önöket
az istentiszteleti és ünnepi istentiszteleti alkalmainkra.  Karácsony délutáni áhí-
tatunkat december 24-én du. 3 órától tartjuk a református templomban, ahol a gyer-
mekek mûsorral szolgálnak.   25-én és 26-án mindkét ünnepnap de. 10 órakor tar-
tunk istentiszteletet úrvacsoraosztással.  
Az év utolsó napján december 31-én este 6 órakor óévi hálaadó istentiszteletet tar-
tunk. 
2008. január 1-jén de. 10 óra lesz az újévkezdõ istentiszteletünk. Hétközi vasár-
napokon a szokott rendben délelõtt 10 órakor vannak az istentiszteleti alkalmak
párhuzamosan az istentisztelettel gyermek-istentiszteletet tartunk.

Dr. Kun Mária

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

• December 2. advent elsõ vasárnapja  
10 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással  
14.30 Családi délután, áhítat, 
kézmûves foglalkozás, játék Kun Mária

• December 9. 10 óra - advent második vasárnapja Kun Mária
• December 16. 10 óra - advent harmadik vasárnapja Adamek Norbert
• December 23 10 óra - advent negyedik vasárnapja Marjovszky Tibor
• December 24. 15 óra - karácsonyi áhítat,

gyermekek karácsonyi mûsora Kun Mária
• December 25. 10 óra - karácsonyi istentisztelet 

és úrvacsoraosztás Kun Mária
• December 26. 10 óra -  karácsonyi istentisztelet 

úrvacsoraosztás Adamek Norbert
• December 30. 10 óra-  istentisztelet Kun Mária
• December 31. 18 óra - óévi hálaadó istentisztelet Marjovszky Tibor
• 2008. január 1. 10 óra -újévkezdõ istentisztelet Kun Mária
• Január 6. 10 óra - istentisztelet Kun Mária 
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Az Üllõi Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu

Árpád vezér halálának 1100. évfordulója alkalmából iskolánkban november 14-én megemlékezõ mûsort tartottunk a Honfoglaló
Fejedelem tiszteletére. A Kárpát-medence birtokba vételérõl sok információval bírunk, de hogyan sikerült a megszerzett földet
megtartani arról már kevesebb. A megemlékezés alkalmával erre a kérdésre próbáltunk választ adni.

845-ben született valószínûleg Etelközben és 907-ben hunyt el Óbudán.
A nagyformátumú vezért 889-ben választották az egyesült magyar seregek élére "gyulának" azaz katonai vezetõnek. A hatalom
apjától, Álmos vezértõl szállt rá, de kezdetben Kurszán kendével együtt uralkodott. A magyarok ismerték a kettõs királyság
hivatalát. A két pozíció egyenrangú volt, de mivel a magyarok ebben az idõben többet csatáztak, mint amennyit békében éltek
tulajdonképpen egyeduralkodónak is tekinthetjük Árpádot. 

A Vereckei - hágónál benyomuló seregek 895-ben elözönlötték a Kárpát-medencét. A törzsek a szállásterületek elfoglalása
után a megszerzett területek biztosítása érdekében télen-nyáron fegyvert hordtak. Az elfoglalt területek visszaszerzésére
mind a frankok, mind pedig a morvák több kísérletet tettek. Kurszán 904-ben elhunyt ezután Árpád már egyedül vezette
a magyarságot békében, háborúban egyaránt. A krónikák öt fiáról (Leventérõl, Tarhosról, Üllõrõl, Jutasról és
Zoltánról) számolnak be.
A Megyer törzs a Duna-Tisza közti területe birtokolta ezt helységneveink igazolják. (Káposztásmegyer,
Békásmegyer).

907. június közepén Gyermek Lajos keleti frank uralkodó 100.000 fõs germán és frank sereg élén indult
el vízen és szárazföldön a magyarság ellen. A magyarok seregét, a mintegy 50-55.000 magyar és kabar har-
cost Árpád és öt fia vezette. A döntõ ütközet Pozsonynál zajlott. A csata három napig tartott. A frankok egyik
fõvezére Liutpold Ostmark õrgróf elesik ezért a frank seregek visszavonultak. A határt így nemcsak
megvédik a magyarok, hanem kitolják az Enns folyóig. Árpád három fia is elesik a csatában, Tarhos, Üllõ
és Jutas. A vezér több sebet is kap, a lába eltörik, így kénytelen visszatérni szállásterületeire. Óbudánál
halt meg a vezér, és itt is temették el, de sírját máig sem találták meg a régészek.

A sereg egy része tovább üldözi Gyermek Lajos seregeit és feldúlják Bajorországot.
Árpád utódai 1301-ig uralkodtak, ezalatt az idõ alatt 26 király uralkodott, akik egyeneságon mind
Árpádtól származtathatták magukat.

Barna Tibor- Kovács Endre történelem szakos tanárok

Árpád vezér halálának 1100. évfordulója

Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz 
a két szemem,

Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap 
mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimban
S éles, szomorú nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dõltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az elsõ sírást,
Köszönöm tört szívû édes anyámat,
Fiatalságomat és bûneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,

A csókot és a betegséget.
Köszönöm, 
hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, 
mindenért néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz 
a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Könnyebb a lelkem, 
hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

Ady Endre: 

Köszönöm, 
köszönöm, köszönöm

Advent idõszakában idézzük fel a 130 éve született Ady Endrének, a nemzeti
magyar irodalom költõ óriásának máig meghatározó alakját.

/Közreadta: Kondás Imre/
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Kettõs évfordulóra emlékezik a zenei világ 2007-ben. 125 éve
született, 40 éve halt meg Kodály Zoltán, a világhírû magyar
zeneszerzõ, zenepedagógus, zenetudós. Sokoldalúságának jele
volt az, hogy nemcsak a zenével foglalkozott, hanem kiforrott
vallomása volt nemzetrõl, szabadságról. A nemzetközi zenei
élet példás közszereplõje volt. A magyar nyelv és a magyar
haza mindig fontos volt számára, és ezt ki is hangsúlyozta
számtalan elõadásában, írásaiban.
Rendszeresen szakított idõt a természetjárásra (ld. Hegyi éjsza-
kák c. kórusmûve).
Munkásságát német-angol szakos tanárként kezdte. Tanított,
komponált, gondolkodott és szerette a zenét. Mûveivel és
fõként zenepedagógiai munkáival hozzájárult ahhoz, hogy
Magyarországot "komolyzenei nagyhatalomnak" tekintse a
világ. Fontosnak tartotta a zenei nevelést és annak múltját is jól
ismerte. Életében sokat tett Magyarország és a világ zeneok-
tatásáért. Felismerte a zeneoktatás fontosságát, beleértve az
iskolai oktatást és a zenei írás-olvasás alapvetõ funkcióit az
iskolai tantervekben. 
Megalkotott egy olyan zenepedagógiai módszert, mely az
embert már óvodás korától neveli zenei készségeinek
megõrzésére, továbbfejlesztésére, melynek a népzene az alapja. 
Ki ne hallott volna a Kodály-módszerrõl? De vajon mi, ma-
gyarok, mit tudnánk elmondani errõl a világhírû módszerrõl!?
Néhány gondolatot most itt olvashatunk róla.
A Kodály-módszert a világ számos országában a gyerekek
zenei nevelésére használják. A zenei mûveltség megalapozását
már óvodás korban el kell kezdeni, aminek az ének alapja. A
"Zene az óvodában" címû cikkben hangsúlyozta, hogy a zenei
nevelés sokoldalúan fejleszti a gyermek képességeit, és a népi
játékokban kapcsoljuk össze az éneket és a mozgást. 
Egy másik cikkében arról ír, hogy csak az a gyerek kezdjen el
tanulni valamilyen hangszeren, amelyik már tud kottát olvasni.

Ez 1945 után meg is valósult, mert akkortól kezdve a hang-
szeren való tanulást egy egyéves elõképzõ elõzi meg, melyen a
gyerekek megtanulnak kottát olvasni. A "relatív" szolmizálás-
sal meggyorsította a zenetanulást.
A Kodály-módszer csak a II. világháború vége után vált
általánossá hazánkban. A Kodály-módszer ma már világhírû. A
világ számos országában tanulnak ezzel a módszerrel a
gyerekek. A mai tanítók már a Kodály-módszeren nõttek fel.
"Énekelni mindenki tudhat" - mondta Kodály, azonban a zenei
írás-olvasás elsajátításához feltétlenül meg kell ismerkednünk a
mindenki számára hozzáférhetõ hangszerrel, az emberi hang-
gal. 
Zenei nevelésünk alapja a karéneklés. Ehhez elengedhetetlen a
kottaolvasási készség. 1929-ben "Gyermekkarok" címû tanul-
mányában leírja, hogyan lehetne az iskolai énektanítást érdeke-
sebbé, értékesebbé tenni. Minden zenepedagógiával foglakozó
írásában kiemeli az iskolai énektanítás színvonalának emelését. 
"Bicínia Hungarica" címû sorozata, a bicíniumok, magyar
gyerekek számára íródtak. Az alap az volt, hogy a népzenei
gyökerekbõl énekelve, karénekelve jusson el a gyerek a
zeneirodalom nagy alkotásaihoz. Kodály szerint: "A zene
föltétlen szükséges az ember fejlõdéséhez, a nevelés lényeges
része". Ezt a készséget már óvodás korban lehet fejleszteni.
Kodály javaslatára új iskolatípus is alakult, az ének-zenei
általános iskola. Ezekben naponta van énekóra, amelyen
résztvevõ diákok tudományosan bizonyítottan jobban tel-
jesítenek minden más tantárgyban is. A naponta végzett zenei
foglalkozás fejleszti a tiszta éneklést, a ritmusérzéket, az átélt
interpretálást, a memóriát, pontosságra nevel. Csiszolja a
figyelmet, felfogóképességet. Mûveli a kifejezõkészséget,
bõvíti a fantáziát. A koncentrált figyelés többek közt kifejleszti
a matematikai készséget, a zenei ritmus érzékelése pedig jobb
tornászokat nevel.
Azok, akik zenei nevelésben részesültek, sokkal jobb ered-
ményt mutattak, többet fejlõdtek, mint azok a társaik, akik a
szokásos módszerrel tanultak. 
Kodály Zoltán meggyõzõdéssel nyilatkozta: a zene mindenkié! 
"A tûznek nem szabad kialudnia" - Kodály e szavai mellett
tesszük le mi is a voksunkat itt Üllõn, a Harmónia
Zeneiskolában. 

Pechtolné Kis Melinda 

Kodály Zoltán (1882-1967)

"Nemcsak az írástudatlan, aki
nem tud betût olvasni, hanem az
is, aki nem tud zenét olvasni."
/latin közmondás/

Pesti Imre Képviselõ
úr elérhetõségei:

Cím: Üllõ, Pesti út 70
Tel.: 06-29/320-700

Fogadóóra: 
Telefonon történõ 
egyeztetés alapján 

MASSZÁZS
CSONTKOVÁCSOLÁS

Nyak, hát, derék, lumbágó, gerincsérv, térd,
lúdtalp stb. kezelése.

Orvosi rendelõ: K-Cs 14-tõl

Többi nap: Üllõ, Ecseri u. 3.
T: 06 30 952-4875, 06 29 323-465

Hera László okl. manual-terapeuta

AZ  ÜLLÕI  SPORTCSARNOK
VÁRJA  

A  SPORTOLNI  VÁGYÓKAT!

Aerobic, labdarúgás, kosárlabda, kézi-
labda, röplabda, tenisz, asztalitenisz.

Vállaljuk rendezvények: értekezletek,
konferenciák, kiállítások, bemutatók

szervezését és 
lebonyolítását

Érdeklõdni: 06 70-396-8122
06 70-396-8123
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Az Üllõi Általános Ipartestület 2007.
október 6-án tartotta 15. Jubileumi Iparos
Gyûlését, ahol az ipartestületi tagokon,
hozzátartozóikon túl, jelen volt Kissné
Szabó Katalin polgármester asszony,
Kovács István alpolgármester úr, Vangel
János úr - nyugdíjas ÖTE elnök, Hevesi
Antal úr ÖTE elnök, ifj. Fülöp Árpád úr
a Polgárõrség vezetõje, Virág József úr,
aki 14 éven keresztül volt a Községfej-
lesztési Bizottság elnöke és Szlifka
Istvánné. 
Botlik Béla elnök beszámolt a 2006. év
eredményeirõl, majd a Felügyelõ Bizott-
ság jelentését ismertette  Babusa János
vezetõségi tag. 
Az eltelt 15 év eseményeinek rövid is-
mertetésével folytatta a közgyûlést Botlik
Béla elnök úr. A visszatekintésben emlí-
tést tett az alapító tagokról, a székház
kialakítással kapcsolatosan végzett mun-
kákról, teendõkrõl, a szakmai programok-
ról, az önkormányzattal kötött együtt-
mûködési megállapodásról. Az éves prog-
ramokról, melyek azóta már hagyo-
mányteremtõként kerülnek megrende-
zésre. (Ilyenek: Sakk Kupa, Iparos Bál,
Adótanácsadás, Juniális, Vállalkozói
fórum és a Csülök fesztivál.)  
Beszélt a háromévenként megtartásra
kerülõ vezetõségválasztásokról. Beszá-
molt az Ezüst Gyûrû kitüntetõ díjról is,
melyet azon iparos  kaphat meg,  aki 25
éven át gyakorolta iparát. Ezt a díjat az
ipartestület tagjai közül eddig 7 fõ ve-
hette át. 
Botlik Béla elnök úr megköszönte azok
munkáját, akik 15 év alatt segítették az
ipartestületet. 
Felhívta a figyelmet a következõ év
fontosságára, vezetõségválasztással kell
az ipartestületi tagoknak elkezdeniük a

2008-as évet. Errõl és a végrehajtandó
feladatokról majd a késõbbiek során min-
denkit külön levélben fognak értesíteni.
Felhívta a figyelmet a választáson való
részvétel fontosságára és a testület fiata-
lításának szükségszerûségére. A fiatalítá-
son túlmenõen az ipartestület létszámá-
nak bõvítését is szorgalmazta.   

Az elhangzottakhoz, az elmúlt 15 évhez
gratulált, további jó együttmûködést és
egészséget kívánt Kissné Szabó Katalin
polgármester asszony és Kovács István
alpolgármester úr is. 

A jubileumi iparos gyûlést vacsorával
egybekötött az eddigi, évek eseményeit
megörökítõ kép- és hanganyag gazdagí-
totta, ahol mindenki igen jól érezte magát,
közöttünk Vangel János úr és kedves
felesége is. 
A vacsora és a kötetlen beszélgetés után
emléklapok átadására került sor a 15.
Jubileumi Iparos Gyûlés alkalmából.
Majd az est bezárását az ipartestület elnö-
kének köszönete és mindenki részére tol-
mácsolt jókívánsága zárta. 

Pesti Sándorné
a közgyûlés jegyzõkönyv vezetõje

U.i.: Az ünnepi közgyûlés után, novem-
berben szomorú esemény rázta meg az
ipartestület tagságán túlmenõen az egész
város lakosságát: Vangel János úr halál-
híre, akitõl úgy az ipartestület, mint a
magam nevében azzal búcsúzunk, János
nem feledünk, emléked megõrizzük.

Jubileumi iparos gyûlésrõl

Tájékoztatás az Üllõi 
Sportegyesület Közgyûlésérõl

2007. november 20-án tartotta köz-
gyûlését az Üllõi Sportegyesület, a
levezetõ elnök Fülöp István úr volt.
Elfogadták az új alapszabályt, majd az
elnök-, és elnökségi tagok megválasz-
tására került sor. 

A sportegyesület elnökének Hornyák
Mihály urat választották. 
Tagjai: Sallai Ákos, Juhász János,
Tóth Béla, Litsauer Antal, Mikla István
és Horváth György urak lettek.  

Hornyák Mihály elnök úr megkö-
szönte a tagság bizalmát, bízik az
egyesületi tagokkal való jó együttmû-
ködésben, mely segítheti Üllõ város
sportéletét, az eredményes közös 
munkát.

Pesti Sándorné
Közgyûlés jegyzõkönyv-vezetõje

Az elõzõ számunkban leközölt felnõtt
fogorvosi rendelési idõk 

az alábbiak szerint módosultak:

Felnõtt fogorvosi rendelés:

Dr. Monostori István  
Tel: (06-29) 320-063 

Hétfõ: 8-14-ig
Kedd: 8-19-ig
Szerda: 8-14-ig
Csüt:8- 14-ig
Péntek: 8-10-ig

Dr. Szalai Éva 
Tel: (06-29) 322-015

Mobil: 06-20/ 957-4173/

Csütörtök: 15-20-ig
Szombat: 8-13-ig

Helyesbítés

ÜLLÕI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA
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November 8-án ünnepre ébredtünk. Nem a naptár szerinti piros
betûs ünnepre gondoltam, hanem Zöldi Valéria ünnepére, ami
sem névnaphoz, születésnaphoz nem köthetõ, hanem az elsõ ön-
álló kiállítás ünnepe! Rokonok, barátok és pályatársak gyûltek
össze, hogy láthassák a csodálatosabbnál - csodálatosabb fest-
ményeket, grafikákat. A kiállítás ünnepélyes megnyitásán a várost
képviselve tiszteletét tette Üllõ Város Polgármester Asszonya:
Kissné Szabó Katalin. Láthatóan elbûvölték a Polgármester
Asszonyt a képek, mivel tüzetesen végignézte – és úgy láttam
– mûértõ szemmel az összes alkotást.

A meghívón jelölt idõpontnál már jóval korábban érkeztek a
meghívottak  és hamar megtelt az üllõi Vargha Gyula Könyvtár
Kiállítóterme. Ámulattal csodálták a festményeket, amit hoz-
záértõ kezek rendeztek be. A teljesség igénye nélkül – hisz' fel-
sorolni is hosszú lenne: Sopron, Kõszeg, Esti fények, Nap-
lemente, Piknik, Napraforgó, Szakítás, Rózsák, Orgona
pünkösdi rózsával, Spanyol hegedû, Piros gitár, Alkonyat,
Norvég kikötõ, Tengerpart, Timi tanulmány, Gyümölcsös
csendélet címû képek kerültek a fõhelyre. Az elõkelõ díszhelyet
"A Templom, ahogy én látom" címû alkotás foglalta el, melyet
a templom renoválásának hiányzó összegéhez ajánlott fel Zöldi
Valéria. Mással mivel, mint "csak" mûvészetével tudja  segíteni
az ügyet. A vendégkönyv mellett megtalálható volt a felajánlási
ív, ki-ki lehetõsége szerint milyen összeggel  kívánta támogat-
ni a felajánlást. A kiállítás végén a Mûvésznõ, Kovács Kornél
Atyának adta át a befolyt összeget és a képet a parókián állítot-
tak ki. Nemes gesztus, és mindez fakad az Egyház és a város
iránt érzett szeretetébõl. 

Valin, a lázas készülõdésnek, izgalomnak már nyoma sem
volt, örömteli mosolygós arccal fogadta a vendégeket és min-
denkihez volt egy kedves szava. Még a megnyitó elõtt vérprofi
módjára adott interjút a plus 29 magazin stábjának... Forogtak a
kamerák, villantak a vakuk, maximális volt az érdeklõdés és
mindenki szerette volna megörökíteni e csodálatos színvilágban
pompázó galériát. A megnyitó beszédet lánya: Magócsi Timea
mondta el, és néha a meghatottság, vagy az örömkönnyei csil-
lantak meg szemében. A szeretet, az együvé tartozás szoros
kapcsának látható jele volt ez! 

“Van az a kitüntetett falfelület, bárhol:  a hallban, az íróasztal
felett vagy a háló félhomályában” – kezdte beszédét Heves

Andrea kultúraoktató. Mindenesetre fontos helyen kell, hogy
álljon Zöldi Valéria festménye. Míg a mi esetünkben itt a
könyvtár falát támasztja, megmutatva Vali munkásságát. Zöldi
Valéria illuzionista és szenvedélyes nõ! A szürke kõbõl színeset, 
a hervadt virágból élõt, a törött cserépbõl egészet varázsol, a
barázdált ráncokat festményein kisimítja. Mindent, ami a szeme
elé kerül lefest, megörökít, rögzít. Minden, amit itt látunk az Õ
színes lelke. Mind-mind, amit itt látunk a Mûvésznõ önarcképe.

“Képein látszik, ha boldog, ha szomorú...” E néhány gondolat,
a beszédbõl kiragadva, ami jellemzi Zöldi Valériát.
Majd, Tzafetás Roland színész kedveskedett Choli Daróczi
József: Fáj, és Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének címû ver-
sével. Ezt követte Vass Anita fuvolamûvész produkciója, mely
a Mûvésznõ kedvenc dala, a "Szomorú vasárnap" csendült fel.

Jómagam is mondtam pár mondatot, hiszen Vali a barátsá-
gunkra hivatkozva erre felkért. Zavarban is voltam, mivel
egyáltalán nem értek a mûvészethez, de szeretem és értékelem
a szépet. Barátságunk mintegy hat évre datálódik. Egy munka-
helyen dolgoztunk, mi több egymás mellett ültünk, így elég
sokat beszélgettünk. Annak idején, Vali szinte titokban tartotta
festészetét, majd egy elejtett mondatból kiderült, hogy már az
óvodában Õ rajzolta kis pajtásai jelét. Aztán fény derült arra is,
hogy szabadidejét festészettel tölti. Hatalmas szíve és másokért
tenni akarása már akkor a felszínre került, ám nem gondoltam,
hogy önzetlen adakozása ilyen méreteket ölt. Büszke vagyok,
hogy ismerhetem, a barátomnak tekint és valaha elmondhatom,
hogy én készíthettem riportot Zöldi Valéria, századunk híres
kortárs festõmûvésznõjével.  

A kiállítás záró mûsorszámaként, Nagy Zsolt és Zilah Szabolcs
gitárjátéka kápráztatta el a résztvevõket, amit egy állófogadás
követett. Az üditõ italok kortyolgatása és a pogácsa csipegetése
közben bensõséges tere-fere alakult ki, és közben Vali a jelen-
lévõket egy-egy grafikájával ajándékozta meg, melyet névre
szólóan dedikált.

Sok sikert kívánok pályafutásához, és akik nem tudtak részt
venni kiállításán, a www.zvali.hq.hu weboldalon megcsodál-
hatják festményeit.

Tóth S. Tibor

"A Templom, ahogy én látom"      
Egy kiállítás margójára

Heves Andrea
kultúraoktató

Tóth S. Tibor
plus 29 Egymásért

szerkesztõ-riportere

A kiállítás sikertörténete

Tegnap délután csengett a telefonom, nem is figyeltem a ki-
jelzõre, hogy ki hív, csak a magam komoly intelligenciájával
bejelentkeztem. Zöldi Valéria festõmûvész hívott és éreztem
hangján az izgatottságot. Valami gyermeki örömittas hang dal-
lama hallatszott a vonal túlsó végérõl. “Képzeld a kiállításon
felajánlott festményem olyan sikerrel járt, hogy a könyvtár  egy
héttel meghoszabbította a tárlatot." Kornél Atya megköszönve
a felajánlást, újságolta, hogy már – hála a város összefogásának
– e pár nap alatt ötvenezer forint jött össze. Ezen felbuzdulva,
hogy még nagyobb esélyt adjanak az adakozásra történt a –
sportnyelven szólva – hosszabbítás. Csütörtökön, a plus 29

Magazin adásában leadott riport is alaposan felkeltette a la-
kosok figyelmét, minek köszönhetõen, nem várt érdeklõdés
övezi a kiállítást. Jómagam és a tárlat szervezõi, Kovács Kornél
Atyával  és Valival az élen: bízunk abban, hogy a hiányzó
összeg a renoválásra, a kiállítás zárására összejön. Nem volt
hiábavaló a hosszú készülõdés, a fáradtságot nem kímélõ
munka... 

Köszönet a lelkiismeretes üllõi polgároknak, hogy siralmas
gazdasági helyzetünkben is megmozdulnak, összefognak egy jó
cél érdekében! 

Zöldi Valéria
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MINDENKI KARÁCSONYFÁJA

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT

DECEMBER 20-án 16:30-kor Városi Rendezvényünkön

Helyszín: Üllõi Városi Sportcsarnok

Mûsor:
16:30 Ünnepség Megnyitása  
16:35 Napsugár Napközis Óvoda karácsonyi mûsora
16:45 Harmónia Zeneiskola karácsonyi mûsora

Fellépnek:
Kórus Karvezetõ
Bodzavirág kórus Dudinszky Gézáné
Pedagógus kórus Dudinszky Gézáné
Óvodapedagógusok kórusa Dudinszky Balázs
Zrínyi Ilona Nyugdíjas kórus Dudinszky Balázs
Harmónia Kórus Czövek István

Közremûködnek a Harmónia Zeneiskola tanárai.

Karácsonyi Vásár várja a lakosságot az Üllõi 
Városi Sportcsarnok elõtti területen, december 20-21-22-én.

Üllõi Városi Sportcsarnok decemberi programja

2007-12-17. Hétfõ 19:30 Üllõ FC 
Csõ-Montage - Legrand-MetalCom-Szentes
Futsal NB I-es mérkõzés

2007-12-20. Csütörtök 16:30 Mindenki Karácsonyfája Városi Ünnepség
2007-12-21. Péntek 16:00 Jótékony célú teremfoci torna

FTC, ÜLLÕ FC, VECSÉS 
19:00 Karácsonyi filmvetítés

2007-12-22. Szombat 17:00 FTC- Felsõpakony Nõi kézilabda mérkõzés
18:30 Latintánc bemutató

2008-01-05. Szombat Nemzetközi Futsal torna Pozsony, Léva, 
Üllõ FC, FTC részvételével

2008.01.08. Kedd 19:30 Magyar Futsal Kupa Mérkõzés 
Üllõ Fc- Goldball Csömör

Minden péntek és szombat este 19:00-21:00-ig 
Amatõr teremfoci bajnokság folyik, melyre várjuk a szurkoló közönséget.

December 20-21-22-én Üllõi Városi Sportcsarnok elõtti területen
Karácsonyi Vásár és Bolhapiac várja a lakosságot.

2008. 01. 26. Sportbál a Sportcsarnokban!

További tájékoztatás: 
Dienes Andrásnál  a 0670-39-68-122-es telefonszámon, 

vagy a www.uvkkft.fw.hu honlapon. 

VII. Sakk Kupa
Misák Béla emlékverseny

Az VII. Üllõi Sakk Kupa a Jobb-1
kávézóban lesz megrendezve
2008.01.05 -én (szombaton)

fél 9-kor kezdõdik a regisztráció 
és a svájci rendszerû sorsolás.

Jelentkezni a 
320-713 telefonszámon lehet.

Tisztelt Lakosok !

Értesítjük önöket, hogy a 
Csatorna Társulatnál 

(Üllõ, Szövetkezet u. 10.) 
2007. december 20-tól 

2008. január 6-ig- szabadság miatt
– az ügyfélfogadás szünetel.
Kérjük szíves megértésüket!

Minden társulati tagnak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Évet kíván 
a Csatorna Társulat vezetõsége. 

GYÁVIV Kft. 
( Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.) 

2360 Gyál, Kõrösi u. 190.

Központi hibabejelentõ: 
06-29/340-010

Ügyeleti telefonszám: 
06-20/962-6726

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy az ünnepre való

tekintettel 
a szemétszállítás 

az alábbiak szerint módosul:

2007. december 25. kedd helyett 
december 22. szombat

2007. december 26. szerda helyett  
december 27. csütörtök

2008. január 01. kedd helyett
december 29. szombat

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllõ, Malom u. 1. •  Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: ulloialtisk@monornet.hu
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É L E T M Ó D

Üllõ Város és környéke  Iparosok - Vállalkozók - Kereskedõk Internetes adatbázisa, 
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. Keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a 

www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282

MOSOLYOGVA  A VÍZ ALATT

A babaúszás felfrissíti a testet és a lelket
– a szülõknek és a kicsiknek is élmény.

Monor – A Városi Uszodában kedd és
szombat délelõtt  szakképzett
oktató irányításával babaúszás
zajlik. A foglalkozásokon ter-
mészetesen a büszke szülõk is

aktívan részt vesznek.

Már az uszoda bejáratánál hosszan kígyózó babakocsisor fogad-
ja az úszásra érkezõ családokat. A nagy érdeklõdés egyik oka,
hogy hasonló programra eddig csak a fõvárosba lehetett vinni a
babákat. Az uszoda vezetõje, Varga Károly viszont úgy döntött
változtat a helyzeten, s Viczkó Andrea úszóoktató segítségével
elindította az egyre népszerûbb foglalkozásokat.
– Már a három hónapos apróságokat is várjuk – mondta Viczkó
Andrea, a HRG Alapítvány hallgatója, az oktatás vezetõje. 
– Azért jó ilyen korán elkezdeni, mert a kicsiknek ebben a kor-
ban még mûködik az anyaméhben megszerzett búvárreflexük
(ha az orrukat és szájukat víz éri, akkor pár másodpercig nem
vesznek levegõt), ami általában 7-8 hónapos korukra eltûnik.
Erre alapozva, hamar meg lehet velük szerettetni a vizet, s utána
tudatosan és könnyen merülnek.

A babák elõször speciális gyakorlatokkal melegítenek be a
medence közepén anyuval vagy apuval, majd a vízbe csobban-
va élvezhetik a pancsolás minden örömét. Az úszásoktatások
során fejlõdik az apróságok betegségekkel szembeni ellenálló

képessége, fejleszti a gyerekek immunrendszerét, izomzatát, és
növeli a tüdõ levegõ-kapacitását. A vízben számos olyan moz-
gásra képesek, amit a szárazföldön nem tudnának elvégezni.
Az aktív programot egyébként a legkisebbek is rendkívül jól
bírják: gyakran még a víz alatt is mosolyognak.

A foglalkozások elõzetesen is megtekinthetõk Monoron, a
Városi Uszodában kedden és szombaton (a lelátóról díjmente-
sen). Tápiószentmártonban hétfõnként, valamint Kistarcsán
szombat délutánonként.
Külön örömmel tölt el, hogy Üllõrõl is egyre több család láto-
gatja a foglalkozásokat. 

További információ:
Viczkó Andrea 06-30-40-78-301

viczkoa@freemail.hu
www.andiuszi.extra.hu 

www.esemenyrogzites.hu – babaúszás video

Nyilvántartási sz.: 13-0519-05      AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: 0572

TANFOLYAMOK “B”, “A”, “A korl.” “A1”, “M”
KATEGÓRIÁKBAN

I rodánk c íme: 2225 Ül lõ ,  Kossuth La jos u. 46.
Ügyfé l fogadás: H-K-CS: 9-17- ig ,  P: 9-14- ig

Telefon/ fax: 322-422,  Mobi l : 06 209 152-268
E-mai l : de l taauto@monornet .hu

Internet : www.del ta jogs i .hu

A Fõn-fodrászat új ünnepi nyitva tartása:

Hétfõn zárva. Kedd-Péntek: 9-12-ig, 14-20-ig
Szombat: Alkalmi frizura - Alkalmi köröm

Szolgáltatásaink: 
- Ajándékutalvány!

Fodrászat:  
- Hajfestés és melír                    
- Hajvágás                     
- Dauer                     
- Hajsimítás                    
- Hajápolás                    
- Frizura bérlet                     
- Nõi frizura                     
- Férfi frizura                     
- Férfi- és gyermek haj vágás

Telefon: 06 70 281-4036, 30 261-5903, 29 322-485;         
Cím: Üllõ, Ócsai út 64/a (Gárdonyi u.-val szemben) 

Mûköröm, pedikûr, manikûr

- Parafinos kéz- és lábápolás

- Lakkozás egyszínû és mintás 

- Tip zselé, épített porcelán 

- Mûköröm már 3000 Ft-tól

- Kõbeültetés, matrica 

- Színes zselé, kagylóhéj 

- Benõtt köröm, tyúkszem kezelése
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"Vigadó" Kulturális és Civil Központ (Monor, Kossuth L. u. 65-67.) következõ programjai, 
amelyekre szeretettel várjuk a közönséget

2007.december 9.

2007.december 10.

2007.december 13.

2007.december 14.

2007.december 17.

2007.január 5.

2008.január 11.

18.00.

17.00.

18.00.

18.00.

18.00.

20.00.

18.00.

Somogyi Vonósnégyes- Somogyi kvartett elõadása,
közremûködik: Felletár Melinda (hárfa),
Gyöngyössy Zoltán (fuvola). A koncerten Mozart,
Madarász, Schubert mûvek hangzanak el.

Tánc-suli beiratkozás, megbeszélésstandard, lati-
namerikai és divattáncok tanulása, felnõtt és gyer-
mekcsoportok is indulnak Tánctanár: Molnár László

Csík Zenekar, az egyik legkiválóbb magyar folklór
zenekar lemezbemutató koncertje: Kárpát-medence
magyar népzenéje Kispál és a Borz feldolgozások. A
lemez 2007-ben Aranylemez lett.

MÁV Szimfonikus Zenekar Karácsonyi koncertje. 
Közremûködik az Ady Úti Általános Iskola Forrás
Kórusa.

Simorka Sándor szobrász és festõmûvész kiállításá-
nak megnyitója, a kiállítás december 21-ig látogath-
ató, a kiállított mûalkotások megvásárolhatóak.

Pótszilveszter, nosztalgia buli Kispál Gáborral.

Wass Albert Jönnek és Adjátok vissza a hegyeimet
címû kisregényei alapján Andrási Attila és Péter
Ferenc átdolgozásában, Andrási Attila által rendezett
a "Világ és a vége" címû színdarab bemutatása.

Vigadó, Díszterem
Monor, 
Kossuth L. u. 65-67. (1.emelet)

Vigadó, klubterem
Monor, 
Kossuth L. u. 65-67. (1.emelet)

Vigadó, Díszterem
Monor, 
Kossuth L. u. 65-67.(1.emelet)

Vigadó, Díszterem
Monor, 
Kossuth L. u. 65-67. (1.emelet)

Vigadó, elõadóterem
Monor, 
Kossuth L. u. 65-67. (1.emelet)

Mûvelõdési Ház
Monor, Bocskai u. 1
Mûvelõdési Ház
Monor, Bocskai u. 1.

Kamarazenei bérlet - 4 alkalom: 
6400 Ft/felnõtt, 4400 Ft/diák
Belépõ alkalmanként:
2000 Ft/felnõtt, 1500 Ft /diák

2400 Ft/felnõtt, 
1200 Ft/diák

2000 Ft/felnõtt, 
1.500.- /diák, nyugdíjas

belépés ingyenes

1.000.- 

2.500.- /felnõtt
1.500.- /diák, nyugdíjas

Információ, jegyrendelés: 29/413-212, 29/410-409 vigado@monornet.hu e-mail címen 
Jegyek már kaphatóak a Vigadó emeleti pénztárában és a Monori Polgármesteri Hivatal titkárságán!

A csoportos ÁFA alanyiság

2008. január 1-tõl a kapcsolt vállalkozásként bejelentett vál-
lalkozások kizárólag az általános forgalmi adó tekintetében
csoportos adóalanyiságot választhatnak. Ez azt jelenti, hogy a
csoporton belüli ügyletekre nem kell ÁFÁ-t felszámítani, csak
kívülálló fél részére. 

Az ÁFA csoport tagja megtartja a régi adószámát a
többi adónemre, ÁFÁ-ra pedig a csoport fog egy adószámot
kapni. Ezt az egy ÁFA-adószámot kell minden csoporttagnak
az általa kiállított számlán feltüntetnie.

A kapcsolt vállalkozások mindegyike belép a csopor-
tos ÁFA alanyi körbe. Ha van olyan kapcsolt vállalkozás,

amely nem kíván a csoport tagja lenni, akkor is hozzájáruló
nyilatkozatot kell adnia, különben az ÁFA-csoport nem jöhet
létre. Késõbb azonban a csoporton kívül maradt kapcsolt vál-
lalkozás még csatlakozhat a többiek által létrehozott csoportos
ÁFA adóalanyisághoz. 

Minden csoportos ÁFA alanyiságot választó adózó-
nak soron kívüli, 30 napon belül esedékes bevallást kell adnia
minden adónemrõl.

A csoportos ÁFA alanyiság ugyan 2008-tól
kezdõdik, de bejelentkezni már 2007-ben is lehet a 07T113-as
jelû nyomtatványon. 

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

A számlatömbökrõl

A 2007. január 1-tõl életbe lépett változás értelmében a
nyomtatványok gyártóinak az APEH-tól kell kérniük a sor-
számintervallumot a szigorú számadású nyomtatványok gyár-
tásához. 2008. január 1-tõl kizárólag a 2007. január 1. után
legyártott, már az új sorszámintervallummal ellátott számla-
és nyugtatömbök használhatók.
Még a régi szabályok szerint 2006. december 31-ig legyártott
számla- és nyugtatömböket 2007. elsõ félévében, június 30-ig
forgalomba lehetett hozni, de július 1-tõl már csak a 2007-ben
gyártott tömbök forgalmazhatók. 
A megvett régi bizonylatokat a vevõk 2007. december 31-ig

még használhatják, azt követõen azonban akkor is le kell zárni
õket, ha még tartalmaznak kitöltetlen lapokat. A lezárt szám-
la- és nyugtatömböket kidobni azonban nem szabad, mert a
bizonylatmegõrzési kötelezettség ezekre is vonatkozik.
2008-tól a régi formátumú számozással ellátott számla- és
nyugtatömbök érvénytelenek, tehát vevõként sem lehet elfogad-
ni õket, mert ÁFA levonási jogra sem jogosítják a vevõt.
A 2008-ban használható, kiadott sorszámintervallumok meg-
találhatók az APEH honlapján az Adatbázisok lekérdezése
menüpont alatt. 

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Ü l l õ   v á r o s a   a z   i n t e r n e t e n   i s   m e g t a l á l h a t ó :
w w w. u l l o . h u
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Ebben a nevelési évben négy igen kedves munkatársunk dön-
tött úgy, megkezdi megérdemelt pihenését, nyugdíjba vonul.
Három tagóvoda vezetõ: Somodi Lászlóné Ibike, Tomozi
Zoltánné Erzsike, Kocsis Lászlóné Valika és titkárnõnk Gulácsi
Lajosné Icuka.
Összetartó közösség a miénk, egy percig sem volt kérdéseses,
hogy kedves kis ünnepséggel köszöntjük Õket.
Rózsika, a vezetõ óvónõnk kezébe vette az irányítást. Zsuzsikát
a helyettesét bevonta a szervezésbe, s hipp-hopp kialakult min-
den. Persze mi, akik a Templom téren dolgozunk, jó házigaz-
daként azonnal bakapcsolódtunk. Volt, aki a meghívókat készí-
tette, mások a terítéshez szükséges eszközöket készítették elõ,
volt, aki a dekorációról, az ajándékba adott virágcsokrokról
gondoskodott. A méltó ajándék kiválasztásáig titokban történt
minden, de ekkor be kellett már avatnunk az ünnepelteket is.
Volt is nagy csodálkozás. Nem is számítottak arra, hogy mara-
dandó, értékes meglepetéssel köszönjük meg az együtt töltött
éveket. 
November 12-én eljött a nevezetes nap, az alkalmazotti közös-
ségünk szeretettel és igen nagy izgalommal várta az ünnepel-

teket hozzátartozóikkal, valamint a meghívott vendégeket. Ami-
kor megérkeztek, Rózsika kedves, méltató szavakkal megnyi-
totta az ünnepséget, majd Varga Gabriella szólt Ibikéhez, Len-
gyel Krisztina Erzsikéhez, Knulné Klárika Valikához, s Õriné
Zsuzsika meg Én Icukához. Amikor Lengyel Krisztina elmon-
dott egy csodálatos áldást mindenkihez szólva, akkor már nem-
csak az ünnepeltek, hanem mi magunk is könnyes szemmel,
meghatódva ültünk a helyünkön. De ezzel még nem volt vége.
Polgármester asszonyunk, Kissné Szabó Katalin szívélyes sza-
vai csak fokozták a hangulatot, majd az intézmények vezetõi
gratuláltak az érintetteknek. 
Jó volt látni arcukon az örömet, büszkeséget, hogy ez az este
róluk szól. 
Az emelkedett pillanatok után gyorsan felszolgáltuk a finom
vacsorát, majd még sokáig beszélgettünk együtt, felemlegettük
a számtalan, együtt megélt élményt. 
Szép este volt, méltó, a négy hivatásának élõ ember
munkásságához. Legyen hosszú, boldog életük, melybe bele-
férünk mi is, várjuk Õket szeretettel.

Óvodai vidám-szép estéink

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt. 
Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen eddigi életed. 

Legyen áldott Benned a fény, 
Hogy másoknak is fénye lehess,
Legyen áldott a nap sugara,
És melegítse fel szívedet.

Hogy lehess meleget osztó forrás, 
A szeretetedre szomjazóknak,
És áldott legyen támasz karod,
A segítségre szorulóknak. 

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak,
Legyen áldást hozó kezed, 
Azoknak, kik érte nyúlnak. 

Áldott legyen a mosolyod, 
Légy vigasz a szenvedõknek,
Légy Te áldott találkozás,
Minden Téged keresõnek.

Legyen áldott immár minden
Hibád, bûnöd, vétked,
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret Téged!

Õrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban,
Bûnök közti kísértésben.

Õrizze meg tisztaságod,
Õrizze meg kedvességed,
Õrizzen meg önmagadnak,
És a Téged szeretõknek. 

Az óvodánkról ritkán adunk hírt az Üllõi Hírmondóban. Mi dol-
gozók, a vezetõnkkel együtt csöndben, a háttérbe húzódva végez-
zük munkánkat. A derûs pillanatokat sem szoktuk közzétenni.
Most, úgy gondolom, karácsony közeledtével jó az emberi össze-
tartozásról is szólni. Az évünk záró akkordjaként alkalmazottibált
szerveztünk, Misák Béláné óvodavezetõnk kezdeményezésére. 
A bálon jelenlévõ munkatársak hozzátartozóikkal együtt haj-
nalig táncoltak, ettek, ittak, jól érezték magukat. Igazi batyus
bál volt, az otthon készített finomságokat fogyasztották el. 

Az embereknek nagyon nagy szüksége van a felhõtlen kikap-
csolódásra. Egy közösséget az ilyen rendezvény még jobban
összehoz, eggyé kovácsol. 
Mindannyian szeretjük, igényeljük, ha  a munka mellett ilyen
apró együttlétekben van részünk. 
Karácsony közeledtével minden kedves munkatársamnak, az
újság olvasóinak békét, sok örömet és jó egészséget kívánok.

Péteri Kálmánné



ZITA KOZMETIKA
ÉS WELLNESS-SZALON
Szeretettel várom kedves

vendégeimet klasszikus kozmetikai
kezeléseimre :
– szolárium

– infraszauna (testtekercselõ
fogyókúrás program)
– SPA méregtelenítés

– õszi újdonság: gyümölcssavas
hámlasztás pigmentfoltos, pattaná-
sos, ráncosodó bõrre kúraszerûen.

Minden arckezelés mellé, egy
szolárium ajándékba!

Áldott Karácsonyt!

Pintér Kristófné Göndõcs Zita
Üllõ, Dózsa György u. 1/C

06 29- 323-617,  06 -30-3970-114

T e l e f o n :  0 6  7 0  2 7 8 - 4 5 0 4

Azzurro Cukrászda és Pékség

Szeretettel várjuk újra Kedves Vendégeinket
üzletünkbe!

• Süteményeinket, parfétortáinkat a környék legelis-
mertebb cukrászmester üzemébõl, a vecsési Karamell

Cukrászdából szállítják.
• Péksüteményeinket  a Monoron is nagy 

népszerûségnek örvendõ Panning Pékség szállítja.
• Nagyon finom pogácsák (juhtúrós, 

burgonyás, tepertõs, magvas)
• Pizzatekercs, thai tekercs, pozsonyi kifli, 

kelttekercs stb...
• Aprósütemények

• Karácsonyi különlegességek pl. bejglik, kalácsok...
• Hamburger, melegszendvics

Tavasztól fõzött, kézmûves, olaszfagylalt 
és jégkása is kapható lesz.

Kávé-tea a nagyon finom Manuel Caffé-tól.

Telefonszámunk: 29/323-931
Téli nyitva tartás: H-P : 7-18 óráig

Szo .: 8-18 óráig
V.:     9-18 óráig



Ideje: 2008. 02. 02. 19 óra • Helye: Falusi  Ált. Iskola
Zenélnek: Taksonyi Szigeti Fiúk

Fellép: Német Nemzetiségi Táncegyüttes Taksony

Jegyek igényelhetõk:

Szlahó-Fazekas Ágnesnél: 06/30-470-83-71
Frühwirthné Halász Melindánál: 06/30-383-51-74

A jegyek ára elõvételben (jan. 20-ig) 5000 Ft, ezt követõen 6000 Ft.
A jegy ára a vacsorát is magában foglalja.

Német népviseletben megjelenõ vendégeink között értékes 
nyereményeket sorsolunk ki.

Tûzvédelmi Szolgáltató Kft.

P I R O - V É D  A  T Û Z T Õ L  V É D !

• tûzvédelmi szolgáltatást
• tûzvédõ anyagokat
• bevonatokat
• tûzoltó készülékeket
• tûzvédelmi eszközöket
• felszereléseket
• tûzoltó készülékek, felszerelések 

ellenõrzését, javítását
• faanyagvédõ szereket
• tûzgátló ajtókat

PIRO-VÉD Kft.
1102 Budapest, 
Szent László tér 20.
Tel./fax: 260-9163
Telefon: 433-2475
E-mail: piroved@freestart.hu
web oldal: www.piro-ved.hu

eg
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ISO 901: 2000

Nyilvántartási szám:
503/0804

DORADO XXI. FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT.

Üllõ, Pesti út 41. • Tel./Fax: 06-29/322-235
Mobil: 06-30/9708-083 • E-mail: pinczel@hu.inter.net

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.
Hitelfelvételhez szükséges személy- és vagyonbiztosítások, 

gépjármû-biztosítás, élet-és balesetbiztosítás, 
nyugdíjpénztár, lakáskassza, egészségpénztár!

Az iroda nyitvatartása:
hétfõtõl-csütörtökig: 13.00-17.00 óráig

péntek: 8.00-13.00 óráig

Pinczelné Egyed Györgyi

MEGHÍVÓ A 31. VECSÉSI SVÁBBÁLRA



- Légkondicionált kellemes környezettel
- Modern 4 sávos pályával
- Moonlight bowlinggal
- Bumperrel
- Bárunkban széles italválasztékkal
Várjuk kedves vendégeinket
Pályafoglalás: 06-30-356 4016,  06-29-320 557
Nyitva tartás:  h.-cs.: 16-01-ig, p.: 16-03-ig, 
sz.: 14-03-ig, v.: 14-01-ig

Üllõ, Ócsai út 7.

CukrászdaCukrászda
(Üllõ, Pesti út 43.)

Házias jellegû ünnepi asztalra készült cse-
megéket kóstolhat minden kedves hozzánk
látogató. Bejglik, gyümölcskenyér,
teasütemények, torták, habkarikák.
Szilveszterre is várjuk 
rendeléseiket!
Nyitva: hétfõ kivételével 
minden nap 
10-19 óráig.
Telefon: 06 30 6 325 961


