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Kiskalendárium
Január - Boldogasszony hava

Január 1. Újév
Kiskarácsony, a polgári év kezdõnapja.
– általános hiedelem, hogy ami ezen a
napon történik valakivel, az ismét-
lõdik egész esztendõben;
– ha piros a hajnal, szeles lesz az esztendõ.

Január 6. Vízkereszt
Háromkirályok napja
A napkeleti bölcsekrõl és Jézusnak a Jordán
vizében történt megkeresztelkedésérõl em-
lékezik meg az egyház. A karácsonyi ün-
nepkör zárónapja, a farsang kezdõnapja.
– idõjárásjóslás: a vízkereszti enyhe idõ
még nagy hideget jósol

Január 18. Piroska napja
Ha Piroska napján fagy, negyven napig el
nem hagy.

Január 21. Ágnes napja
Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy
teljék a pince.

Január 22. Vince napja
Hogyha szépen fénylik Vince, megtelik bor-
ral a pince.

Január 25. Pál napja 
Pálforduló: a Jézust üldözõ Saul ezen a
napon tért meg, s lett belõle Pál (Pál for-
dulása)
Ha tiszta, bõven terem mezõ, puszta.
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Nemcsak a cím szokatlan, de maga
az esemény is az volt.

A "Mindenki karácsonya" városi
rendezvény nyitóprogramja ezzel a

koncerttel kezdõdött. A koncert-hangulatból
hiányzó díszes-gyönyörû ajándék karácsonyfát
az új létesítmény bejáratánál minden érkezõ
vendég megcsodálhatta. 
A nagy teremben a zene adhatta az ünnepi han-
gulatot. A világhírû magyar zenetudós, zene-
szerzõ, zenepedagógus, Kodály Zoltán kettõs

jubileumára emlékeztünk 2007-ben: nemcsak a zenésztársada-
lom, nemcsak a magyarok, hanem a kis országunkat már több
mint fél évszázada ismertté/elismertté tett Kodály-módszer
által az egész világ.
Monumentális hangversenyt hirdettünk meg az utóbbi évek-
ben szépen szaporodó üllõi kórusok számára. Minden kórus a
saját repertoárjából hozta mûsorszámait, így fordulhatott elõ,
hogy nemcsak Kodály-, illetve nemcsak karácsonyi kórus-
mûvek szólaltak meg. Ezáltal a mûsoridõ kicsit megszaladt.
Az óvoda és az általános iskola pedagóguskórusai mellett a
Zrínyi Ilona nyugdíjas kórus is többször énekelt. A zeneiskola
kórusa a Kodály-feldolgozású – oly' szép és nehéz – több-
szólamú XVIII. századi francia karácsonyi dalt adta elõ.
Amikor a Karácsonyi pásztortáncot énekelték, egyszer csak
megjelent egy táncospár! Elõször lépett az üllõi közönség elé
az Üllõn lakó házaspár, akik a Magyar Állami Népi Együttes
tagjai. Érdekessége a mûnek, hogy Kodály éppen ennek az
együttesnek írta ezt a mûvét! Hiteles elõadásnak tapsolhattunk!

Meglepõen jó volt hallani, hogy a Háry János daljáték egyik is
mert dalát a magánénekes zenetanár ragyogó elõadása után a
felsõ tagozatosok kórusa is temperamentumosan megszólaltat-
ta. A kórusmûvek között csupán egy-egy (alkalmi) hangszeres
együttesként játszottak a zeneiskola tanárai. Köztük lelkes
növendékünk Kodály-átiratait is.
A Sportcsarnok oly' sok zavaró tényezõi mellett (akusztikai
nehézségek, nézõtéri beszélgetések behallásai, folyosói han-
goskodások) remekelt a REFLEX a kihangosítással, és az

értékes Kodály korabeli felvételek kivetítésével. Sokan itt hall-
hatták elõször Kodály eredeti hangját. 
Ezúton mondunk köszönetet azért, hogy a közel száz fõnyi
szereplõgárdának és az ünneplésnek helyet adott a Sportcsar-
nok, és kiválóan segített technikai bravúrjaival a Reflex.
Sajnáljuk, ugyanakkor megértjük, hogy a szokásos templomi
karácsonyi koncertek meghittségét nem adhatja vissza egy
Sportcsarnok. Jövõre, reméljük, nem akadályoz bennünket
ebben a renoválás.   
Alaposan átgondolt, jól felépített, zenei kuriózumokkal teli
ünnepi karácsonyi-Kodály koncertet hallhattunk 2007. decem-
ber 20-án! 
Köszönjük minden közremûködõ odaadó felkészültségét! 

Pechtolné Kis Melinda

Harmónia Zeneiskola

Üllõ, Pesti út 53.  •  Tel.: 06 - 29 / 320 - 924  •  www.bbcomp.net/zene
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA

1823. január 22-én született Kölcsey
Ferenc költeménye, magyarságunk öntu-
datának, önismeretének forrása, elsõ-
számú nemzeti imádságunk: a Hymnus.
A legismertebb és legszentebb magyar
költemény, bár valójában csupán az elsõ
versszaka közismert, mégis a legnagy-
obb hatással volt és van közösségi és
egyéni történelemszemléletünkre, etikai
beállítottságunkra.

Kölcsey Ferenc teljes életével, egész
életmûvével áll a legszentebb magyar
költemény mögött. Személyiségének
irodalomtörténeti és történelmi jelen-
tõsége különös hangsúlyt kap attól, hogy
õbenne nemzeti himnuszunk költõjét
tiszteljük. Államiságunk, nemzeti létünk
látható szimbólumai, felségjelvényei
közül – országzászló, országcímer, ko-
rona – hallható, énekelhetõ jelképünk a
Hymnus, amely szövegében és ze-
néjében leginkább reprezentálja "a nem-
zet egyetemét, sorsát, hivatását" (részlet
Cs. Varga István: Szent mûvészet c.
könyvébõl).

Erre az alkalomra emlékezünk az
ugyancsak 1823-ban, 185 éve született
Petõfi Sándor költeményével.

A TÉL HALÁLA

Durva zsarnok, jégszivû tél,
Készülj... készülj, a halálra!
Jármodat megunta a föld,
És ledobja valahára;
Szabadság lesz! ím, az ég is
Ideszegõdött a földhöz,
Fegyvertárából, a napbul,
Tûznyilakkal rád lövöldöz. 

Meg fogsz halni, vad, bitor tél!
Addig él csak minden zsarnok,
Míg magok alattvalói
Szabadságot nem akarnak;
Hogyha egyszer a raboknak
Akaratja ki van mondva,

Összeomlik börtön és lánc,
S elenyészik híre-hamva. 
Harcolj, harcolj, föld, a téllel,
Ne félj, megbirod, levágod,
S szabadságodat kivívod,
Tavasz a te szabadságod.
Eljön, eljön a szép tavasz,
S hoz virágokat kebledre,
És szivárványt diadalmi
Koszorúnak a fejedre! 
Nézd, amelynek rabja voltál,
A tél maga érzi vesztét,
Dúlt arcán megtört szemébül
Sûrü könnyek omlanak szét.
Hah, ki eddig csupa jég volt,
Most hogy olvad, mily gyáván hal!...
Nem csoda, hiszen testvér a
Gyávaság a zsarnoksággal. 
Pest, 1848. február

(Közreadta: Kondás Imre)

Nagy Károly, az 1994-ben született üllõi
fiatalember 2007. december 2-án Kar-
cagon országos meghívásos magyar baj-
nokságon két napos küzdelem után, hat
ellenfelét legyõzve megszerezte az or-
szágos magyar bajnoki címet 61 kg-ban
kötöttfogásban.
2004. decemberében kezdett birkózni az
üllõi iskolában, nagyon tehetségesnek
látták, és már kezdõként is komoly
versenyekre küldték a Vasas SC-tõl.
A kezdeti sikerek láttán elkezdte még
komolyabban venni a birkózást, így két
éve jár heti két alkalommal a Fay utcai
Vasas Sportklubba.
Heti két alkalommal az iskolában is
részt vesz az edzéseken, mint csapat-
kapitány. 
Már többször vett részt orvosi enge-

déllyel, korkedvezménnyel az eggyel
idõsebb korosztályok meccsein is, nagy
sikerrel. Így a nagyobbak között is ért el
olyan eredményeket, hogy a serdülõ
korosztályban csapatbajnokságon elsõ
lett a csapatával. Nagy ösztönzéssel hat
rá, hogy együtt edzhet olyan világk-
lasszisokkal, mint Deák Bárdos Mihály,
Völler Gergõ és a most feltûnõben lévõ
Barka Emese. Õk a példaképei,
rengeteg tanáccsal, segítséggel halmoz-
zák el és sokat tanul tõlük.
Eredményei: hat bronzérem, három
ezüstérem, hét aranyérem.
Célkitûzése: szeretné Õ is olyan sokra
vinni, mint a példaképei, és felnõtt fejjel
szeretne fõállású birkózó lenni.

Id. Nagy Károly

Büszkeségünk
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Üllõ Város Önkormányzat képviselõ-
testületének 2007. december 13-i
ülésén hozott közérdeklõdésre számot
tartó határozatai:

Üllõ Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 

– módosította a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról szóló, többször módosított
7/1993.(V.22.) számú ÖK. Rendeletét,
mely 2008. január 1. napján lép hatályba.

– megbízta az Üllõi Hírmondó 2008. évi
lapszámainak elkészítésével a 2007. év-
ben is e feladatot ellátó 2 céget. A nyom-
dai elõkészítési munkálatokat a Kenguru-
print Kft.-t (1133 Bp., Visegrádi u. 111.),
a nyomdai elõállítását és leszállítást a
Predicham Zrt.-t (1012 Bp., Márvány u.
18.), illetve annak üllõi telephelyû
nyomdája végzi.

– döntött arról, hogy kezdeményezi:
• a Viktória Ipari Park keleti szélén

lévõ 0368/109 hrsz-ú, 840 m2 nagyságú
földrészlet belterületbe csatolását. A bel-
területbe csatolással kapcsolatos költ-
ségeket a kérelmezõnek kell viselnie.

• a MOL Zrt. Üllõ 0107/11 hrsz-ú (gáz-
fogadó állomás), továbbá az állomás
szerves részét képezõ 0107/12, 0107/13
és 0107/14 hrsz-ú ingatlanoknak és az
Önkormányzat tulajdonát képezõ 063/3
hrsz-ú utaknak belterületbe vonását. Az el-
járással kapcsolatos összes költséget a
MOL Földgázszállító Zrt.-nek kell visel-
nie.
A belterületbe vonásról a Földhivatal en-
gedélyezõ határozatának birtokában, és
település rendezési szerzõdés megkötésé-
vel egyidejûleg dönt.

- nem döntött a 2008. évi víz- és csator-
nadíjak mértékérõl, mert a képviselõ-
testület alacsonynak találta a GYÁVIV
Kft önköltségszámításában (mely alapján
dönt a Testület a díjakról) a várható szol-
gáltatott vízmennyiséget, illetve elszállí-

tandó szennyvízmennyiséget. Az újabb
számítások áttekintése után tér vissza a
Testület a díjak megállapítására.
– elvben hozzájárult ahhoz – a lakosság
rendelkezésére álló szolgáltatások bõví-
tése érdekében –, hogy a T-Kábel Ma-
gyarország Kft. új kábeltelevízió hálóza-
tot alakítson ki Városunkban, a meglévõ
ELMÛ oszlopokon elhelyezett vezeték-
rendszerrel, illetve az újonnan beépítésre
kerülõ területeken földkábellel.

– megtárgyalta a Sportpálya építésével
kapcsolatos idõszerû kérdéseket. Többek
között: az elfogadott mûszaki tartalom-
hoz tartozó költségeket, a járulékos ön-
kormányzati feladatok költségeit, a
garanciai kérdéseit.

– elfogadta az Árpád Fejedelem Általános
Iskola, valamint a Humán Szolgáltató
Központ Alapító Okiratának módosítását,
továbbá az Üllõ és Környéke Családse-
gítõ, Gyermekjóléti és Pedagógiai Szak-
szolgálat ellátására létrehozott Mikro-
térségi Intézményi Társulásról szóló
megállapodást.  

– jóváhagyta a 
“
Maglód és környéke” kö-

zösségi ellátására mikrotérségi intézmé-
nyi társulás létrehozásáról szóló megál-
lapodást.

– önkormányzati tulajdonba vette, a jog-
szabályi elõírásoknak megfelelõen, a
Deák Ferenc utcai ivóvíz hálózatot (661
fm) értéke 9, 5 m Ft, valamint szennyvíz
hálózatot (625 fm) értéke 14,5 m Ft, a
hozzájuk tartozó mûszaki tartozékokkal
együtt. A hálózatokat a DF viziközmû
társulat építette önkormányzati kezesség-
vállalással. Az átadott közmûvek az ön-
kormányzat vagyonkataszter-nyilvántar-
tásán átvezetésre, vagyonmérlegébe be-
építésre kerülnek. A hálózatok karbantar-
tása a továbbiakban az önkormányzat
feladatát képezi.

– elviekben támogatta a Képviselõ-
testület azt a javaslatot, hogy mezei
õrszolgálat létrehozását készítsék elõ.

Ennek érdekében felkérte a hivatalt
felmérések végezésére a földtulaj-
donosok körében, és amennyiben igény
mutatkozik részükrõl a megalakításra, és
anyagilag is képesek hozzájárulni a szol-
gálat fenntartásához, úgy a szükséges
feltételeket dolgozza ki a 2008. márciusi
testületi ülésre.

– kihirdette a Testület a Baross utca bur-
kolat felújítására érkezett közbeszerzési
pályázat nyertesét: a BITUBER Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (2363
Felsõpakony, Ipartelep 013/14) nettó
5.584.300.- Ft-os ajánlata alapján.  A mun-
kálatok (melynek költségeihez az önkor-
mányzat pályázaton nyert kiegészítést)
mûszaki ellenõri feladatainak ellátásával
az ANTALTERV Kft.-t bízta mg. 

– döntött a Hajcsár utca és a Gazdák erde-
je utca közötti területen telkek kialakítá-
sáról, majd azok értékesítése érdekében
pályázat kiírásáról.

– egyetértett a Képviselõ-testület a
pénzügyminiszter nyilvános koncessziós
pályázatának olyan tartalmú kiírásával,
hogy Üllõ településen I. kategóriába tar-
tozó játékkaszinó mûködhessen.

– támogatta Pest megye új, önálló régióvá
válását, és ebben a tárgyban a népsza-
vazás kezdeményezéssel is egyetértett.

Üllõ Város Önkormányzatának képviselõ-
testülete a 2008. évi I. negyedév testületi
üléseit az alábbi idõpontokban tartja:
2008. január 24., 2008. február 14. (költ-
ségvetés tárgyalása), 2008. március 13.

Az ülések nyilvánosak, minden érdek-
lõdõ lakost szívesen lát a képviselõ-
testület.

A Képviselõ-testületi ülések napirendje,
majd az ülésrõl készült jegyzõkönyv a
Vargha Gyula Városi Könyvtárban és a
Város honlapján (www.ullo.hu) is teljes
terjedelmében olvasható!

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes

Jónás József a 6-os számú választó körzet képviselõje január 21-én (hétfõ) 17 órától fogadóórát tart a Vargha Gyula
Városi Könyvtárban. Tisztelettel várom választóimat, Üllõ város polgárait.

Kondás Imre a 4-es számú választói körzet megválasztott képviselõje a fogadóóráit minden hónap második kedd-
jén  17 órától tartja a Vargha Gyula Városi Könyvtárban.  Tisztelettel várja választóit, Üllõ város polgárait.

Fogadóórák

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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Pest megye különválna a fõvárostól

Évek óta heves vitákat vált ki Pest megye önálló régióvá
válása. A fejlettségét tekintve a fõvárostól jóval
elmaradó Pest megyei települések komoly forrásoktól

esnek el. A Megyehét rendezvénysorozat ke-
retein belül, Monoron tartották meg az
"Önállóan többre jutunk" címû teltházas

szakmai konferenciát. A rendezvé-
nyen kormánypárti és ellenzéki pol-

gármesterek, országgyûlési képvi-
selõk, kistérségi elnökök, vala-

mint jegyzõk és intézményve-
zetõk is részt vettek.
Számítások szerint 2013-ig 275
milliárd forinttól esnek el a

Pest megyei települések. Ez évekre lebontva közel 40 milliárd
forint kiesést jelent, vagyis ennyivel több uniós támogatáshoz
jutna a megye 187 települése, ha önálló régiót alkotna Pest
megye – hangsúlyozta beszédében Pest Megye Közgyûlésének
elnöke. Szûcs Lajos rámutatott: Budapest érdekérvényesítõ
képességével a megye képtelen versenyezni.
Példaként említette, hogy a budapesti és megyei projekttámo-
gatások összehasonlításában az eredmény 75-25 a város ja-
vára. Szavai szerint ez is azt támasztja alá, hogy a Pest me-
gyében élõket "másodrendû" állampolgárnak tekinti a kor-
mány, hiszen vélt vagy valós politikai érdekekbõl, az összes
magyarországi megyénél rosszabb feltételek mellett kell a
fõvárossal versenyeznie az amúgy is szûkös forrásokért.
Pest Megyei Közgyûlésének elnöke emlékeztetett rá, hogy az
önálló régióvá válás ügyében hozott legfrissebb közgyûlési
határozat megfogalmazta a Pest Megyei régió létrehozásának
szükségességét. Hozzátette: a közgyûlés felkérte a megye tele-
püléseit, hogy írjanak ki helyi népszavazást a témában. A vál-
toztatásokra mind a hazai, mind az uniós jogszabályok lehe-
tõséget adnak.
Pest Megye Önkormányzatának fõjegyzõje elmondta, hogy a
népszavazást nem a megyei önkormányzat, hanem maguk a
települések kezdeményezik majd. Szép Tibor hozzátette, hogy
olcsóbb a népszavazás lebonyolítása, ha azt az országossal egy
idõben tartják.
Pest megyei kitörési pontjai a növekvõ lakosságszám, a ked-
vezõ földrajzi és közlekedési helyzet, valamint a jóval élhe-
tõbb lakóterület a fõvárossal szemben – hangsúlyozta elõadá-

sában Pánczél Károly országgyûlési képviselõ, Gyál alpolgár-
mestere. Pánczél Károly azt is elmondta, támogatja önálló
régió létrejöttét, mértéktartó kampányra figyelmeztetett. 
Véleménye szerint a kampánynak nem Budapest ellen, hanem 
Pest megye mellett kell szólnia.
Magyarországot ma duális gazdaság jellemzi, ez pedig azt
jelenti, hogy a gazdasági élet szereplõi a dübörgõ multik,
valamint a túlélésért küzdõ kis- és középvállalkozók – ezt már 
Vereczkey Zoltán, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke emelte ki. A szakember hangsúlyozta, hogy romló lik-
viditás, a körbetartozások elviselhetetlenül maga szintje jel-
lemzi a magyar gazdaságot, ráadásul az állam a legnagyobb
adós, késve teljesíti a kötelezettségeit.
Vereczkey Zoltán szerint elégtelen az az összeg, amit a kis- és
középvállalkozók fejlesztéstámogatásra kapnak. A szakember
arra is emlékeztetett, hogy 2003 óta folyamatosan növekednek
a vállalkozói adóterhek, számítása szerint összességében éves
szinten mintegy 800 milliárd forinttal. Mindemellett a gazda-
ságfejlesztésre fordítandó uniós források szintjét szintén elég-
telenre értékelte. A fenti tényekbõl pedig kérdésként fogalma-
zódott meg számára, mitõl tudna megindulni 2009-ben a gaz-
dasági növekedés.
Üllõ Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2007. decem-
ber 13-i képviselõ-testületi ülésén támogatta a Pest Megyei
Közgyûlés Elnökének a kezdeményezését a tekintetben, hogy
Pest Megye új önálló régióvá váljon, s e tárgykörben egyet-
értett a népszavazási kezdeményezés támogatásával. Az önál-
ló régióvá válás azt jelenti, hogy Pest Megye váljon ki a
Közép-Magyarországi Régióból és a következõ hétéves EU-
ciklusban már önálló régiót alkotva pályázzon az uniós forrá-
sokért.
Pest megye önállósági törekvéseit egyértelmûen alátámasztják
azok az adatok, amelyek szerint az egy fõre jutó GDP (bruttó
belföldi termék) – ha az EU 27 országának átlagát 100 száza-
léknak tekintjük – a Közép-Magyarországi régióban nagyjából
az EU szintet hozza (101,6). Ezen belül azonban Budapest
138,9 százalékon áll, Pest Megye csak 58,1 százalékon, elma-
rad a Közép-és a Nyugat-Dunántúli Régiótól. Pest megyének
Budapesttel való összevonása azt a célt szolgálja, hogy lejjebb
menjenek a fõváros mutatószámai és részesüljön az EU forrá-
sokból.

Üllõ Város Önkormányzata

Üllõi Városi Sportcsarnok január-februári programja

Február végén indul a 2. üllõi teremfoci bajnokság, melyre még várjuk csapatok jelentkezését.

További tájékoztatás: Dienes Andrásnál  a 06-70/39-68-122-es telefonszámon vagy a www.uvkkft.fw.hu honlapon. 

2008. 01. 20. vasárnap, 9.45-12.30: U21 Keleti csoport Futsal fordulója Üllõn
2008. 01. 21. hétfõ, 19.00: Üllõ FC Csõ-Montage - Fortuna FT Futsal NB I- es mérkõzés
2008. 01. 26. szombat, 19.00: Sportbál
2008. 02. 11. hétfõ, 19.30: Üllõ FC Csõ-Montage - Goldball Csömör Futsal NB I-es mérkõzés
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Az Üllõi Hírmondóba hirdetések felvétele: Vargha Gyula Városi Könyvtárban.
Telefon: 06 29 320-102 • E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu • Gara György: 06 20 364-9298

Fontos téli feladat a hóeltakarítás, csúszásmentesítés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az utak téli hó eltakarítását, 
csúszásmentesítését a következõ vállalkozások végzik:

A VII. Üllõi Sakk Kupa, amely egyben Misák Béla emlék-
verseny is volt, a Jobb-1 kávézóban került megrendezésre 2008.
január 5-én. Fél kilenckor kezdõdött a regisztráció és a cso-
portrendszerû sorsolás. A versenyt Botlik Béla az Ipartestület
elnöke nyitotta meg, majd Misák Béláné pár kedves szóval
köszöntötte a sakkozókat, és ismertette Misák Béla sakk iránti
szeretetét és elért eredményeit. Nagyon sok értékes sakk köny-
vet ajánlott fel a versenyzõknek, amit köszönettel elfogadtak.
Ezután elkezdõdtek a partik, amelyek sok izgalmat és meglepe-
téseket tartogattak játékosoknak és nézõknek egyaránt.
14 órakor ebédszünetet tartottunk és elfogyasztottuk a finom
füstölt csülköt. Ebéd után folytatódott a verseny, majd 15 óra-
kor került sor az eredményhirdetésre. Az elsõ három helyezett
kupát, érmet és oklevelet, a negyedik, ötödik, hatodik helyezett
éremtartót, oklevelet, a hetedik, nyolcadik, kilencedik helyezett
pólót és oklevelet kapott. A tizedik helytõl holtverseny alakult
ki, õk elismerõ oklevelet, valamint sakk könyvet kaptak. A ver-
seny fõ szponzora Király Zoltán a Telefontos Kft. tulajdonosa,
valamint Krivényi Zoltán volt.

Az VII. Üllõi Sakk Kupa hivatalos végeredménye:

1. ifj. Botlik Béla
2. dr. Körmendy György   
3. Béki Gábor 

4. Király Zoltán  5. Holló József  6. Krivényi Zoltán  7. Virág
József   8. Holló László  9. Botlik Béla 10. Kaszti János 10.
Kovács István 10. Fülöp István 10. Gara György 10. Kézér Imre
10. Kertész Barna

A díjakat Király Zoltán és Botlik Béla ipartestületi elnök adta át.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a versenyzõknek a si-
keres részvételért, Fábián Lászlónak, aki a sakkot és a
sakkórákat kölcsönzi több éve, Seprûs Pálnak a Jobb-1 kávézó
tulajdonosának, aki biztosítja a helységet, Anikónak a finom
ebédért, és mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult
a sakkverseny sikeres lebonyolításához.

Botlik Béla

Hóeltakarítás:
A Pesti úttól Ócsa felé esõ utcákat a KÖZTERÉP Kft. végzi.
A Pesti úttól Gyömrõ felé esõ utcákon az ÉPGÉP 2002. Kft.
végzi.
Az intézményeknél, városközpontban és a temetõknél Földi
József vállalkozó végzi.

Csúszásmentesítés:
A város teljes területén a KÖZTERÉP Kft. végzi.
A hó eltakarításnál az aszfaltutak esetén 5 cm hórétegnél, föld-
utaknál 8-10 cm hórétegnél indulnak meg a gépekkel. 
A csúszásmentesítést vékony hórétegnél már hóesés közben,
jegesedéskor, ónos esõ esetén folyamatosan kell sózni az asz-
faltutakat. Mindkét munkánál a helyi autóbusz járat menetvo-
nalát kezdik elõször biztosítani, majd a további aszfaltutakat.
A földutaknál a letaposott hónál a sózás nem hatékony. 
2008. január 7-tõl egy környezetbarát és olcsóbb megoldást
próbáltunk ki, a csúszós útfelületre kétszer szitált finom sódert

szórtak, a Gazdák erdeje, a Mátyás király és a környezõ utcákra.
Ennek hatását a következõ napokban figyeljük. Amennyiben
eredményes, úgy a jövõben ezt a megoldást alkalmazzuk.

Természetesen nem szabad megfeledkezni az ingatlantulaj-
donosok kötelezettségérõl sem, itt hívnánk fel a lakosság
figyelmét arra, hogy az ingatlanuk elõtti járdák takarítása,
szórása a csúszás megakadályozása, a balesetek elkerülése
érdekében az Önök feladata.

Arra kérem Önöket, ha az utak szórása, hó eltakarítása egyes
helyeken nem sikerül megfelelõ minõségben, kérem,
szíveskedjenek jelezni a Polgármesteri Hivatalba 320-011/136
számon és azonnal intézkedünk.

Üllõ, 2008. január 7.                                                            
Békés István

mûszaki ügyintézõ

Az Üllõi Általános Ipartestület által rendezett VII. Sakk Kupa.
Misák Béla emlékverseny.
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Civilnap a Városi Sportcsarnokban

December 9-én az üllõi Városi Sportcsarnokban rendezte meg a Civil Kht. és a
Civil Központ a Mozgáskorlátozottak Egyesületével karöltve az I. Civilnapot. A
rendezvény a vasárnap és a rossz idõ ellenére nagy számú érdeklõdõ közönséget
vonzott. 
A rendezvény szervezõi Skultéti Ildikó – az Üllõi Mozgáskorlátozottak
Egyesületének Elnöke – és Vécsey Adrienne – a Civil Kht. ügyvezetõje – voltak.
Velük beszélgetve tudtam meg, hogy ez a kezdeményezés hagyományteremtõ
célzattal indult útjára, és minden évben megszervezik. Egy nagyon ide illõ jel-
mondatal kezdte Ildikó: "Összejönni jó kezdet, együtt maradni haladás, és együtt
dolgozni siker!" E mottó "fényében" indult a Civilnap.
A Polgármesteri Hivatal képviselõ-testülete várta "standján" az érdeklõdõket.
Kissné Szabó Katalin, Üllõ Város Polgármestere valamint az önkormányzat
képviselõi válaszoltak  a  felmerülõ kérdésekre. 
A város szinte minden civil szervezete képviseltette magát, bemutatva
tevékenységének lényegét. Jelen volt az Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó
Egyesület, a Mecénás Klub, a Polgárõr Egyesület, a Vöröskereszt, az Ipartestület,
a Homeopátiás Klub, a Nyugdíjas Klub, a Sport Egyesület, a mintegy tizenegy
éves múlttal rendelkezõ Civil Központ, a Teleház és a négyszáz megváltozott
munkaképességû embert foglalkoztató Civil Kht., a Mozgáskorlátozottak
Egyesülete, ezen belül a Munkaközvetítõ és a Támogató Szolgálat. A szolgálat
vezetõje: Komszián Anikó elmondta, hogy feladataik közé tartozik az életviteli
segítségnyújtás, szállító szolgálat – munkába, iskolába, orvoshoz, csoportos
gyógytornára és eseti szállítás céljára – valamint a házi gondozás. Foglalkoznak
gyógyászati segédeszköz kölcsönzéssel, jogi és pszichológiai tanácsadással. 
Volt egészségi állapot felmérés, mely Antal Beáta – a Plus 29 mûsorvezetõje –
önkéntes felajánlását dicséri, és igen nagy sikert aratott, szinte a leghosszabb sor
mindig ott állt...  Úgy látszik, a nagy többséget érdekli az egészségi állapota!
A gyerekek nagy örömére volt "bocsa" bemutató, mely a mozgáskorlátozottak –
állapottól független – sportága és paralimpiai szám. Most csak bemutató keretében
ismerkedhettek a játékkal, de a jövõre megrendezendõ Parasportnapon már
versenyzõként állhatnak a startvonalhoz. Épek és mozgáskorlátozottak versenye
lesz ez...
Délután szórakoztató mûsor vette kezdetét. Fellépett  a Zrínyi Ilona Nyugdíjas
Kórus, Jazz-balett Táncegyüttes, majd a kitûnõ program megkoronázása a Gördülõ
Show mûsora volt, ami tomboló sikert aratott. E produkció kuriózuma, hogy
kerekes székben élõ mozgáskorlátozottak (javarészt gerincsérültek) mutatják be
tánctudásukat, szinte akrobatikus elemekkel tûzdelve. 
Köszönet a Szervezõknek és a Sportcsarnok Vezetésének, a Polgármesteri
Hivatalnak, hisz' nélkülük nem jött volna létre ez a program. Külön köszönet a
Sportcsarnok tervezõjének, mivel egy  mellékhelyiség a kerekes székkel élõknek
lett kialakítva, és - ami a legjobban meglepett, hogy a kézmosótál a használója
magasságához állítható.
Üllõ már Európában van!                                                              Tóth S. Tibor

T Á J É K O Z T A T Ó
a 2007. december 31-ével 

megszûnõ helyi adó 
mentességekrõl és kedvezményekrõl

A pénzügyi tárgyú törvények módosítá-
sáról szóló 2001. évi L. törvény 79. §. (2)
bekezdése értelmében a települési önkor-
mányzatok képviselõtestületei 2007.
december 31-i hatállyal kötelesek hatá-
lyon kívül helyezni minden olyan –
határozott idõtartamra adómentességet,
adókedvezményt biztosító – rendelkezé-
süket, melyek kedvezményezettje a vál-
lalkozó.

Fentiek szerint 2008. január 1-tõl megszû-
nik a vállalkozó üzleti célt szolgáló épü-
lete, épületrésze tekintetében az 50 m2

alapterületig járó építményadó mentesség. 

A továbbiakban az iparûzési adó tekin-
tetében megszûnik:
– a kezdõ vállalkozók részére biztosított

a vállalkozás kezdésének évében, továbbá
– a 100.000.- Ft-ot meg nem haladó

adóalappal rendelkezõk mentessége.

Tájékoztatjuk továbbá azon gépjármû
tulajdonosokat, akiknek 2007. évre a
gépjármû teljesítményadatának hiánya
miatt nem volt gépjármûadó fizetési
kötelezettségük, hogy a hiányzó állományt
2008. január hónap folyamán kapja meg az
adóhatóság a Közigazgatási és Elektroni-
kus Közszolgáltatások Központi Hivatalá-
tól. Részükre a kapott adatállomány feldol-
gozása után küldjük az adókivetõ határo-
zatot 2007. évre vonatkozóan.

Polgármesteri Hivatal, Adócsoport
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V Á L A S Z O L  A  S Z E R K E S Z T Õ B I Z O T T S Á G

ÜLLÕI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.
1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

Rákényszeríttettem az írásra, mert szemé-
lyemet felhasználva a város újságját is
megtámadták, ezáltal a készítésében köz-
remûködõket is. 
Immár hatodszor nyomták az üllõiek ke-
zébe a szándékolt butaság lapját (egy lap
kettéhajtva), decemberben is felbukkant
"az üllõi szocialisták kiadványa".
Szerencsére nem MSZP lapról lévén szó
kikerülhetem a pártpolitizálás látszatát is,
és nem az "öszödi hazugsággal" kell
szemben állnom, hanem csak üllõi fattyú-
hajtásával.
Az dicséretes, hogy egyáltalán léteznek
még szocialisták (a köztulajdon, a közjó,
a közérdek hívei), akár itt helyben is.
Nyilván valami egészen egyedirõl, illegá-
lisról, igazi földalatti, partizánjelenségrõl
lehet szó.
Kiadványuk címében is ilyesmire utal, "a
folyadékok heves elpárolgására". A lap a
szokásos formáját hozza: kívül vörös,
belül sötét (szürke és fekete).
Nem tisztem foglalkozni az összes szöve-
gével, szerencsére már az elsõ oldala
nekünk támad. Itt van egy iromány és egy
önmarcangoló vers (az elsõ címe: 

"
Aján-

lás a miép-zöld narancs keretben újság-
hoz", a versé: "Kukac-sors"). Hûen a jól
megszokott földalatti létmódhoz mindket-
tõ névtelenül. Az illegalitás már csak ez-
zel jár, legfeljebb az álnév használata en-
gedélyezett (lásd: pl. Trockij, Lenin,
Sztálin és a többiek). A vers szerzõje a
zseniális (Rímhányó) Romhányi József
persze külön meg is köszönné, hogy ilyen
szövegkörnyezetben nem szerepeltetik a
nevét. Az elkövetõk névtelenségére a
versben õ maga kínál magyarázatot:

"
Megtudhatod most, ha e tárgykörben ku-

tatsz, Miért él a föld alatt a rút csõkukac."
A szövegnek már a címe is oktalanság,
bár oka van: a rosszindulat. Egy egészen
új fogalmat kreál, a miép-zöld színét.
Decemberi újságunk zöld címlappal jelent
meg, mert ha december, akkor Karácsony,
ha Karácsony, akkor fenyõfa, a fenyõfa
pedig egyszerûen csak zöld. A már tapasz-
talt és nagy tapasztalatokkal bíró rosszin-
dulat sem fedezhet fel pirosló sávokat az

ezüstfenyõn, bármennyire is szeretné, és
még a vörös fenyõ is zavartan sunnyogni
kényszerül, mert õ is csak zöld maradt. 
Az ismeretlen elkövetõ a szövegében
megemlít ugyan egy "parókában és lesze-
gett fejjel "járó szerkesztõséget, de nevük
a sötétben marad, mint "föld alatt a rút
csõkukac".
Ezután az ismeretlen, a neve tán 

"
földi-

giliszta", hirtelen próbára teszi hûséges
olvasóit, "az 1920-as évek világgazdasági
csõdjérõl" ejt szót, de elégedetten bújhat
vissza, hiszen nem kiált rá 

"
a sok oktalan ",

hogy ez csak 1929 végén robban, ám így
a jó, mert ezután bármit írhatnak, és meg
is teszik.
Kiderül az irományból, hogy az ismeret-
len szerkesztõség, akit "föld alá vitt a sze-
mérem", képtelen a "városi újság szintjé-
re SÛLYEDNI (így írja!)". (Nyilván
szándékos a magyar helyesírás megsérté-
se, mert az mégiscsak magyar, és õk a

"
nacionalista "stb. kultúrához a nevüket

nem adhatják.) 
Vigasztalásukra legyen mondva, van
esély a föld alatt még tovább SÜLLYED-
NI, hiszen a 

"
mély gyökereket vert poli-

tikai nézeteik", Bronsteintõl Friedmanig,
a szociálista internacionalizmustól a libe-
ralista globalizáció-izmusig ágazva, min-
den esélyt megadnak a süllyedésre. (Ezek
tények, nem politika!) 

"
A rút csõkukac", hogy eleget tehessen a

lentrõl elõírt, kötelezõ furkálódásnak, még
rágódik egyet a "populáris (népszerû, né-
pies) szinten mûvelt egyházi kultúrán" is,
mert az irkáló üllõi szocialista már csak
nem magyar szocialista, de nem is keresz-
tény szocialista, (mert ilyen is van).  
Csak nem õ a földigiliszta?
EZ a "Kukac-sors… Miért utálja õt az
ember, hiszen olyan tiszta?"
Vajon miért?
Ezúton az új évre is további heves elpá-
rolgást kívánok a föld alatt élõ összes ku-
kacnak, és nekik ajánlom Karinthy
Frigyes versét, (így névvel aláírva, fönt-
rõl).

"Talán csak undor. Jól van így is. Meg-
nyugszom. Ámen. Úgy legyen. Inkább
egyenek meg a férgek, Minthogy a férget
megegyem."

Kondás Imre      
a szerkesztõbizottság vezetõje

A kukacokról

Avagy. 
"Hogy terem az emberszívben
undor és utálat"

Eltemettük Rakó Attila tanár urat!

Kolléganõje búcsúbeszédébõl idézünk:

"Egyszerû szüleid kései, egyetlen
gyermekeként jöttél a világra. Éppen
ötven éve. Ennyit éltél csupán. Az élet
nem volt bõkezû hozzád. Szegényen,
szerény körülmények között lettél
pedagógussá. 
Az Üllõn elvégzett általános iskola
után Budapesten, a Latinka Sándor
Gép- és Villamosipari Szakközépis-
kolában szereztél érettségit, s lettél
gépszerelõ szakmunkás. Ám humán
érdeklõdésed a tanári pályára irányí-
tott. Hivatásodat fiatalos lendülettel két
évig Péteriben, majd 1977. szeptember
1-tõl Monoron, az akkori Ady, majd a
Jászai Mari Általános Iskolában gya-
koroltad. Képesítést tanítás és napkö-
zis nevelõi munka mellett szereztél
Szegeden, a tanárképzõ fõiskola ma-
gyar-történelem szakán.
Harminc évig egyazon munkahelyen!
Itt bontakoztál ki, itt adtad át magad-
ból rejtett értékeidet. Itt döbbentettél
rá minket, hogy a törékeny, gyönge
testben micsoda erõ, akarat és béke-
tûrés lakozik a nem ritkán ért bántal-
makkal szemben. 
Holnap lennél ötvenegy esztendõs.
'Okuljatok mindannyian e példán!
Ilyen az ember. Egyedüli példány.' "

Rakó Attila két esztendeig volt az
Üllõi Önkormányzat képviselõje.
Attila napján vettünk Tõle búcsút.
Emlékét megõrizzük.

üllõi barátai

EMLÉKEZÜNK

"Még élni akartál, oly sok volt a
terved, de Isten szólított, s menned
kellett
múlnak a napok telnek az évek,
szívünkben örökké megmarad
emléked!”

Fájó szívvel emlékezünk szeretett
Gyõri Gyöngyi Erikára, lányai,
szülei, testvére és családja.
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Dienes András – az Üllõi Városi Sportcsarnok vezetõje – még kora õsszel olyan ötlettel állt
elõ, hogy az elsõ fordulóban kettõs lábszárcsonttörést szenvedett kapusunk Márkus Ákos,
valamint az üllõi nagypályás focicsapatban majdnem azonos idõben bokacsonttörést el-
szenvedõ Hajóssy László megsegítésére jótékonysági gálamérkõzést kellene szervezni.
Ötlete nyitott fülekre talált, és elnökünk Gubó János, valamint az Üllõ SE teljes "stábja"
Sallai Ákos (szakosztályvezetõ), Hornyák Mihály (elnök), Tóth Mihály (pártoló tag) is a
rendezvény mellé állt. 

A segítõkhöz társultak még: 
Yankee-Franchise Kft. képviseletében Kertész Péter, és a Coca-Cola Magyarország Szol-
gáltató Kft., amely a csapatoknak az ásványvizet biztosította. 

A rendezvényt most, az ünnepek miatti "kényszerpihenõben" sikerült "nyélbe ütni".

A Jótékonysági Gála résztvevõi a következõ csapatok voltak:
• Allianz-FTC (Futsal NB I.),
• Vecsési SC (NB II. Keleti csoport),
• Üllõ SE (Pest megye, I. osztály),
• Üllõ FC Csõ-Montage (Futsal NB I.)

A mérkõzések "gálai" hangulatban, sportszerû keretek között zajlottak. A lábadozó "megse-
gítettek" is aktív részesei voltak a rendezvénynek, hiszen az elsõ mérkõzésen Õk végezték
el a kezdõrúgást. A közönség (melynek létszáma lehetett volna nagyobb is) jól szórakozott. 

A rendezvényen végig jelen lévõ Kissné Szabó Katalin sportszeretõ polgármester asszony
a mérkõzések után a tornán résztvevõ csapatok kapitányainak egy-egy emlékserleget adott át. 

A gála nem annyira a mérkõzésekrõl, mint inkább a sportszerûségrõl, és a segítõszándékról
szólt. Köszönet érte az "ötletgazdának", a segítõknek, a résztvevõ csapatoknak, és a szur-
kolóknak!

H A J R Á  Ü L L Õ!                            H A J R Á  M O N T I!

JÓTÉKONYSÁGI GÁLA Üllõ, Városi Sportcsarnok,
2007. december 21.

Üllõ SC – Üllõ FC Csõ-Montage
2-9 (1-9) /2x20 perc játék/

Ferencvárosi Torna Club – Elsõ Beton
Szeged
5-9 (3-4) /2x20 perc játék/

Elsõ Beton Szeged – Üllõ FC Csõ-Montage
10-6 (2-2) /2x20 perc játék/

Üllõ SC – Ferencvárosi Torna Club
5-5 (2-4) /2x20 perc játék/

Elsõ Beton Szeged – Üllõ SC
5-4 (3-3) /2x20 perc játék/

Üllõ FC Csõ-Montage – Ferencvárosi Torna
Club
6-7 (3-2) /2x20 perc játék/

Karácsony Kupa

Legjobb kapus: Újvári Richárd /Üllõ
SC/ • Legjobb játékos: Panda Christo-
pher /Üllõ FC Csõ-Montage/ • Gól-
király: Bánóczky Dániel /Elsõ Beton
Szeged/

Végeredmény:
1. Elsõ Beton Szeged

3  3 0 0  24-15  9 pont
2. Ferencvárosi Torna Club

3  1 1 1  17-20  4 pont
3. Üllõ FC Csõ-Montage

3  1 0 2  21-19  3 pont
4. Üllõ SC

3  0 1 2  11-19  1 pont

Márkus Ákos (Üllõ FC Csõ-Montage – után-
pótlás szakág vezetõje és a Magyar U15
Futsal Válogatott Szövetségi Kapitánya):

2007-ben második alkalommal indult útjára,
az 1993. január 1. után születettek nem
hivatalos Magyar Futsal Bajnoksága. A
magas színvonalú elsõ forduló házigazdája,
Üllõ városa volt 2007. december 28. pén-
teken.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
Kissné Szabó Katalin Polgármester asszony-
nak, Dienes András Sportcsarnok Igazgató-
nak, Gubó János elnökünknek, a szervezõk-

nek, a résztvevõ kluboknak, valamint a hely-
színre kilátogató szép számú közönségnek,
ezért a nagyszerû napért.
Szakmai szempontból nagyon jól sikerült a
kupa és reményeink szerint az idei évben
tovább tudjuk fejleszteni, ezt a klubok által
életre hívott és szervezõdõ országos után-
pótlás futsal sorozatot.
A késõbbi versenynapokon remélem, hogy a
most távolmaradó klubok is részt vesznek és
sikerül túlszárnyalnunk az elõzõ évadot,
amikor is 11 csapat közül került ki a
bajnokcsapat az akkori nevén még Csõ-
Montage Budapest Futsal Club.
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Szolgálatban a gyepmester

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy városunk közigazgatási területén 
a gyepmesteri feladatokat Aranyi János vállalkozó látja el. 

A lakosság biztonsága érdekében végzett tevékenysége során 
a kóborló ebeket összegyûjti és a gyömrõi telephelyre szállítja. 

Amennyiben elkóborolt kedvence eltûnését észleli, úgy vegye fel a kapcsolatot 
a vállalkozóval, aki a kutyát - térítés ellenében - visszaszolgáltatja.

Akinek kutyusa a gyûjtõtelepre bekerült, és szeretné hazavinni, az átvételhez
feltétlenül vigye magával a kutya veszettség elleni oltását igazoló 

Eboltási igazolványt!

A gyepmester elérhetõségei:
Cím:  2230 Gyömrõ, Töves major 6/c. 

( 06-20/ 938-5192

Februári adózási határidõk

Február 12., kedd
A kifizetõ, munkáltató a szokott módon eddig vallja be (0808) és fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadó elõleget,
vagy magát a levont személyi jövedelemadót. Szintén eddig fizeti meg a járulékokat: az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulé-
kot, a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, a
START-kártyával rendelkezõ foglalkoztatott után a 0/15/25 % járulékot.  Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállal-
kozás eddig vallja be és fizeti meg a vállalkozói járulékot és az egészségügyi szolgáltatási járulékot. (0858 és 0808)

Február 15., péntek
E nap az esedékessége az ÁFA-s magánszemélyek és a tételes költségelszámolást alkalmazó mezõgazdasági termelõk 2007-es
adóbevallásának a 0753-as számú bevalláson, továbbá az egyéni vállalkozók vállalkozói adóbevallásának ugyanezen a nyom-
tatványon. 
Az egyszerûsített vállalkozói adó (EVA) alanya, ha egyéni vállalkozó vagy nem kettõs könyvvitelt vezetõ Bt, Kkt, a 0743-as
számú EVA bevallását is eddig teszi meg. Február 15-ig kell az éves bevallást (0703) és az éves ÁFA bevallást (07651) is
benyújtani. 
A magánszemély február 15-ig kérheti a 07530-as számú nyomtatványon az adóhatósági adómegállapítást (ADAM). A határidõ
jogvesztõ, ezt követõen már csak önadózás keretében lehet eleget tenni a bevallási kötelezettségének.
E napon esedékes a szakképzési hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás, a környezetvédelmi termékdíj és a fogyasztási ár-
kiegészítés összesítõ bevallása és befizetése, az ÁFA-köteles társasház bevallása és befizetése. 
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatást ad.

Február 20., szerda
Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása, jövedéki
adó bevallása, havi ÁFA befizetése és bevallása, 0801-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési
támogatás igénylése, a televíziókészülék üzemben tartási díjának befizetése, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén
meghatározott adóalanyok bevallásának, illetve az Európai Közösség más tagállamából személy-gépkocsinak nem minõsülõ új
közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem rendelkezõk bevallásának benyújtása.
Ha a munkavállaló a feltételek teljesülése esetén a munkáltatójától az adóelszámolás elkészítését kéri, és a munkáltató ezt vál-
lalja, akkor e napig kell a dolgozónak az adóbevalláshoz szükséges bizonylatait a munkáltató felé átadnia.

Február 28., péntek
Környezetvédelmi termékdíj-elõleg és a jövedéki adó elõleg befizetése.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

69.000 forintra 
emelkedett a minimálbér 

Emelkedett az országosan kötelezõ mini-
málbér, illetve a szakképesítést igénylõ
munkakörökben fizetendõ bérminimum
az idén január elsejétõl, nõttek a mini-
málbérhez rendelt egyéb juttatások is,
mint például az álláskeresõk járadéka.
A minimálbér a 2007-ben kötelezõ 
65 500 forintról 2008-ban 69 000 forintra
emelkedett. 
A múlt évben kötelezõ 75 300 forintos
bérminimum helyett 86 300 forintot kell
fizetni a legalább középfokú iskolai vég-
zettséget és/vagy szakképzettséget igény-
lõ munkakörökben. 

/Forrás: MTI/
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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

A savanyú káposzta

Télen a szervezetünk szinte éhe-
zik a vitaminokra, ezért a tápa-
nyagdús savanyú káposzta és a

belõle készült ételek ideális vita-
minforrások. Legjobb, ha nyersen

esszük, de fõtt ételként is változatosan elkészíthetõ.
Aki kedveli, annak bármely évszakban könnyen, olcsón elérhe-
tõ ez az egészséges tápanyag. A savanyú káposzta gazdag C-vi-
taminban és rostban, fokozza az ellenálló képességünket, fol-
savtartalma pedig segít a vérképzésben, erõsíti a csontokat és a
fogakat. Nemcsak a vitaminraktárainkat tölti fel, de segíti szer-
vezetünket a méregtelenítésben, ezáltal eltünteti az esetleges
bõrhibákat, kiütéseket is. Ezenkívül hatásosan szabályozza a
vércukorszintet, és csökkenti a koleszterinszintet.

Néhány hasznos tudnivaló a savanyú káposztáról:
• A hagyományosan savanyított káposzta színe mindig egy

kicsit sárgás, míg a vegyszerrel kezelté hófehér marad.
• A savanyú káposztában több a tejsavbaktérium, mint a

joghurtban.
• Káposztafõzéskor elkerülhetjük a jellegzetes, kénes

szagokat, ha egy szelet – gézbe kötött – száraz kenyeret is te-
szünk a lábosba.

• Amikor túl savanyúnak találjuk az ételt, szórjunk bele
kevés sütõport, ez kicsit elveszi a savanyúságát.

• Ha magunk savanyítjuk a káposztát, ne használjunk klóro-
zott vizet és jódozott sót. 
Sokan úgy gondolják, a savanyú káposztából fõzött ételek nem
elég korszerûek. Pedig ha kevesebb zsiradékkal és pl. pulykahús-
sal fõzzük, teljesen megfelelnek a mai modern elvárásoknak is. 
Ötletadóként az alábbiakban felsorolunk néhány hagyományos,
savanyú káposztából készült ételt, mely ugyanúgy elkészíthetõ
reform változatban is.

Korhelyleves: a savanyú káposzta alaphoz füstölt kolbász
vagy csülök társul 

Korhelyhalászlé: a fentiekhez hasonlóan, csak halhússal
készül 

Toroskáposzta: többféle, kicsit zsírosabb disznóhúst adnak
a káposztához 

Töltött káposzta: savanyított levelekbe göngyölt húsos töl-
telék és aprókáposzta, füstölt hússal és szalonnával összefõzve

Rakott káposzta: megpárolt darált húst, fõtt rizst és a ká-
posztát rétegeznek egymásra, tejföllel meglocsolva sütik

Brassói rakott káposzta: az elõzõhöz hasonló összetevõk-
bõl áll, csak paradicsomlével ízesítik 

Székelykáposzta: kész pörkölt is lehet az alapja, amit szálas
káposztával összefõznek 

Kaproskáposztafõzelék: kolozsvári szalonnával és tejfölös
habarással gazdagítják 

Vecsési babos káposzta: tarka szemes babbal, füstölt hússal
fõzik

Házi praktikák

Hol folt, hol nem folt…
• Ha a gyertya rácseppent a ruhára, helyezz itatóspapírt az

anyag fölé és alá, majd alacsony hõfokon vasald ki. A viasz
meglágyul a hõ hatására, így a papír magába szívja a foltot.

• A rettegett vörösborfolt ellen való orvosság legalább
olyan régi, mint amilyen egyszerû: szórj egy réteg sót a foltra,
hagyd állni egy darabig, majd mosd ki a ruhát.

• A csokoládé foltokat áztasd glicerinbe, majd meleg szap-
panos vízben mosd ki a ruhát.

• A teafoltokhoz használj meleg, szappanos vizet. A régeb-
bi szennyezõdéseket glicerint  vagy citromlét tartalmazó vízzel
távolíthatod el, végül alaposan öblítsd át a ruhát meleg vízben.

ÖTLETEK ÉS JÓTANÁCSOK

Ellenkormányozni, gázt adni! - ez az autóversenyzõ tanácsa akkor, ha az autónkkal megcsúszunk az úton. A legfontosabb, hogy
ne fékezzünk, mert akkor keresztbeállunk az úton. Az elmúlt napokban megnövekedett a balesetek száma a havazás és a csúszós
utak miatt. 

Ha már végképp nincs mit tenni, az autónk megcsúszik, és nem tudunk vele megállni, akkor az a legjobb, ha belemegyünk a
nagy hóba, az biztosan megállít - javasolja az autóversenyzõ. Ez elõtt azonban jobb, ha megpróbáljuk korrigálni a csúszást. A
fékezés azonban ilyenkor tilos!
"Ellenkormányozni és gázt adni, persze ezt könnyû mondani akkor, amikor az ember megijed, mert a hétköznapi autós elsõ
reflexe nem az lesz, hogy amikor megcsúszik az autója, akkor gázt fog adni. Az ellenkormányzásra még úgy általában rááll az
emberek keze, de a gázadás az már nehézkesebb" - mondta Notheisz Attila autóversenyzõ.
Az autó ugyanis még jobban megcsúszik, ha rálépünk a fékre. Ha gázt adunk, akkor vissza tudjuk kormányozni egyenesbe.
És még egy jó tanács: ha a csúszós úton meg akarunk állni, akkor nem szabad folyamatosan fékezni, hanem szakaszosan kell
nyomni a pedált.

Az oldalt szerkesztette: Bogdánné Éva

Autóvezetési tanácsok
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Kedves Szülõk és Érdeklõdõk!

Az idén is megrendezésre kerül a már 
hagyományosnak számító Óvodabál.

A Bál idõpontja:  
2008. február 16. 19 óra

Helyszíne: 
Üllõi Közösségi Ház  (Gyömrõi út 24.)

Közös szórakoztatásunkra mûvészeket kértünk fel.
A zene fiatalságunkat, a 70-es 80-as éveket idézi föl.

Belépõjegyek ára:  3.000,- Ft/fõ,
amely tartalmazza a vacsora árát, a mûsort, 

valamint a hajnalig tartó mulatást. 
Ezenfelül az est folyamán BÜFÉ áll a vendégek

rendelkezésére, továbbá tombola, 
értékes ajándékokkal.

A BÁL bevételét óvodás gyemekeink javára fordítjuk.

A részvételi szándékot mielõbb kérjük jelezni 
az Óvó néniknél.

Vállalkozó szellemû szülõket keresünk a nyitótánchoz: 
(keringõ és rock&roll)

A Bállal kapcsolatban ötleteket 
és felajánlásokat szívesen fogadunk.

Óvodák Szülõi Szervezete

Sok szeretettel meghívjuk

2008. január 26-án 

19.00 órakor kezdődő

ÜLLŐI SPORTBÁL 2008
elnevezésű rendezvényünkre.

Helyszín:

Üllői Városi Sportcsarnok

Program:

Nyitótánc, Vacsora, Tombola

Meglepetés műsor, éjfél után utóvacsora

A bál bevételét az Üllői Sportolók 

utánpótlásának támogatására fordítjuk.

Jegy ára: 4000 Ft

( a belépő egyben tombola is )

Egész éjszaka élőzene, büfé

Jegyvásárlás kizárólag elővételben,

január 18-ig a Sportcsarnokban.

Tombolára ajándékokat, felajánlásokat

köszönettel várnak a szervezők.

Sok szeretettel meghívjuk
2008. január 20-án 

16.00 órakor kezdõdõ

MAGYAR KULTÚRA
NAPJA

elnevezésû rendezvényünkre.

Helyszín:
Üllõi Közösségi Ház

(Gyömrõi út 24.)

Fellépnek:
Majorosi Marianna - népdal

Istók Csenge - mese
Dinnyés Jóska - a Himnusz születésérõl

Mecénás Mûvészeti Klub
Harmónia Zeneiskola tanárai

Hajnal Kálmán és a 
Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub

Mendei tánccsoport - néptánc

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ
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Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.
Tel.: 06-29/410-409, 413-212
e-mail: vigado@monornet.hu
Vezetve: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság 
Cg.:13-09-114244 szám

2008. február 01-03.

2008. február 03. 

2008. február 08-10.              

2008. február 11. 

2008. február 15.

2008. február 16.

18.00 óra

nyitva naponta 
10.00-17.00 óráig

17.00 óra

20.00

Mágnás Miska címû szín-
darab bemutatása
Elõadók: Szterényi József
Középiskola Irodalmi
Színpadosai

Kamarazenei koncert
közremûködik: Bozay
Melinda (zongora)Pólus
László (gordonka)

Galambkiállítás

Kiss Adél festõmûvész kiál-
lításának megnyitója

Megemlékezés a kommu-
nista diktatúra áldozatairól

Farsangi buli 
Belépés jelmezben vagy
álarcban, zene: ATESZ

Mûvelõdési Központ
Monor, Bocskai u. 1.

Vigadó, Díszterem 
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Mûvelõdési Ház
2200 Monor, Bocskai u. 1.

Vigadó, Díszterem
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

József Attila Gimnázium Petõfi utcai
oldalán elhelyezett emléktábla

Mûvelõdési Ház
2200 Monor, Bocskai u. 1.

Információ, jegyrendelés: 29/413-212, 29/410-409 vagy a vigado@monornet.hu e-mail címen

Tájékoztató a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtásról

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a jogszabályoknak megfelelõen és
Üllõ Város Képviselõ-testületének támo-
gatásának köszönhetõen Üllõn is elérhetõ
új szolgáltatásunk, a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás.
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
mindazoknak az idõskorú és fogyatékos
személyeknek javasoljuk, akik a saját
otthonukban élnek, egészségi állapotuk
és szociális helyzetük miatt rászorulnak,
és a segélyhívó készülék megfelelõ
használatára képesek. Szolgáltatásunk
célja az önálló életvitel fenntartása mel-
lett felmerülõ krízishelyzetek megelõ-
zése, elhárítása.
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
folyamatos készenléti rendszerben mû-
ködik, tehát folyamatosan mûködik és
elérhetõ. 
A szolgáltató által fenntartott diszpé-
cserközpont segélyhívás esetén a segít-

séget kérõ nevének, címének és az egyéb
rendelkezésre álló információknak a köz-
lésével értesíti a készenlétben lévõ gon-
dozót. 
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
keretében biztosítjuk az ügyeletes gondo-
zónak a helyszínen történõ haladéktalan
megjelenését, a segélyhívás okául szol-
gáló probléma megoldása érdekében
szükséges azonnali intézkedések megté-
telét, szükség esetén további egészségü-
gyi vagy szociális ellátás kezdeményezé-
sét.
A rendszer alkalmas arra is, hogy a men-
tõket, tûzoltókat és rendõrséget is lehes-
sen általa értesíteni.
Az igénylõnél a segélyhívó készüléket
ingyenesen biztosítjuk, de a jelzés továb-
bítására szükség van vonalas telefonra,
amelyet az ellátottnak magának kell biz-
tosítania. A telefonvonalra azért van
szükség, mert a jelzések, riasztások tele-
fonvonalon keresztül történnek. Ugyan-
akkor ezek a jelzések és a riasztások
rendszer általi mûködése a továbbiakban

nem terheli a telefonszámlát, tehát költ-
ségmentes.
Szolgáltatásunkat mindazoknak a figyel-
mébe ajánljuk, akik:
– egyedül élõ 65 éven felüli személyek,
– egyedül élõ súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személyek,
– kétszemélyes háztartásban élõ 65 év
feletti, illetve 
– súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személyek, ha az egészségi állapota
indokolja a szolgáltatás folyamatos biz-
tosítását.
Kérjük, hogy amennyiben tájékoztatónk
felkeltette figyelmét, és szeretne a rend-
szerre rácsatlakozni, vagy szeretné
idõskorú hozzátartozóját biztonságban
tudni, jelezze a Humán Szolgáltató Köz-
pontban személyesen az Üllõ, Ócsai út 8.
szám alatt, vagy telefonon is szívesen
adunk tájékoztatást a 320-023 telefonszá-
mon.

Gazsi Csaba
Igazgató



AAZZ  ÜÜLLLLÕÕII  SSPPOORRTT--
CCSSAARRNNOOKK  VVÁÁRRJJAA  

AA  SSPPOORRTTOOLLNNII
VVÁÁGGYYÓÓKKAATT!!

Aerobic, labdarúgás, kosár-
labda, kézilabda, röplabda,

tenisz, asztalitenisz.

Vállaljuk rendezvények:
értekezletek, konferenciák,

kiállítások, bemutatók
szervezését és 
lebonyolítását

Érdeklõdni: 06 70-396-8122
06 70-396-8123

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

HÖLGYEK FIGYELEM!

JANUÁR 10-TÕL ÚJ, FOGYASZTÓ
TORNÁT TARTOK, MINDEN HÉTEN
CSÜTÖRTÖKÖN, 1,5 ÓRÁBAN MIN-
DEN IZOMCSOPORTOT MEG-
MOZGATUNK, 19-20.30-IG KAPTOK
HÁZI FELADATOT, HOGY FOR-
MÁBAN MARADJATOK.

A FOGLALKOZÁS DÍJA: 
650 FT/FÕ

BEJELENTKEZNI ÉS ÉRDEKLÕDNI
A 06-70-258-7815-ÖS SZÁMON

TUDTOK!

MINDENKIT VÁROK SZERETETTEL,
AKI SZERETNE AZ ALAKJÁN ERED-
MÉNYESEN VÁLTOZTATNI! HELY-
SZÍN: K-SPED IRODAHÁZ II. EMELET

Színes névjegykártya 
laminálva, rövid határidõvel! 

Fotók kicsinyítése és nagyítása 
a helyszínen is!

Hûtõmágnes készítés 
10 db-tól!

Naptárfotó, naptárak és
határidõnaplók!

SZOLGÁLTATÁSAINK

Telefaxolás, fénymásolás,
színes nyomtatás 
A/4-es méretig 

Elektronikus telefonegyenleg
feltöltés

Pannon, T-Mobil, Vodafone

e-mail: gabikonyv@citromail.hu
honlap: www.gportal.hu/portal/gabikonyv

Nyitva tartás:
Hétfõ - Péntek: 9-17 óráig, 

Szombat: 9-12

Üllõi Hírmondó 
2008. Hirdetési árak 

Az újság 3750 példányban, 11 alkalommal jelenik meg 2008-ban.

1/1-es (210x297mm) színes 60.500 Ft
1/1-es (210x297mm) ff 49.500 Ft 

1/2-es oldal  (210x148mm) színes 35.000 Ft
1/2-es oldal  (210x148mm) ff 27.500 Ft

1/4 oldal (90x125mm) színes 19.800 Ft
1/4 oldal  (90x210mm) ff 14.800 Ft

1/8 oldalas (65x90mm) színes 10.700 Ft
1/8 oldalas (65x90mm)ff 8.500 Ft

1/16 oldalas (40x60mm) színes 5.500 Ft
1/16 oldalas (40x60mm) ff 4.200 Ft

Fizetési kedvezmények:

11 x-es megjelentetésnél : a 11-ig hirdetés ingyen.
11x-es megjelentetésnél, egy összegû befizetésnél: 

13% kedvezmény. 

Kapcsolatfelvétel: Gara György: 06 20 364-9298
Hirdetésfelvétel: 1.Vargha Gyula Városikönyvtár, 

2225 Üllõ, Vasadi u. 1.
2. Gara György

Tel.: 06 29 320-102, Tel.: 06 20 364-9298
E-mail: ullokonyvtar@monornet.hu, garagy@monornet.hu



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.

Az iroda nyitvatartása:

hétfõtõl-csütörtökig: 13.00-17.00 óráig, péntek: 8.00-13.00 óráig

Pinczelné Egyed Györgyi

MEGHÍVÓ A 31. VECSÉSI SVÁBBÁLRA

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 • www.doradoxxi.hu

Díjmentes tanácsadás, értékesítés.

Hitelfelvételhez szükséges személy- és vagyonbiztosítások, 

gépjármû-biztosítás, élet, -és balesetbiztosítás, 

nyugdíjpénztár, lakáskassza, egészségpénztár, jelzáloghitel!



- 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.

www.arizona-bowling.com

Nyilvántartási sz.: 13-0519-05      

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

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

Internet : www.del ta jogs i .hu

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

}
ISO 901: 2000

Nyilvántartási szám:
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