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Kiskalendárium

Január – Böjtelõ hava

Február 2. – Gyertyaszentelõ
Boldogasszony napja
Szûz Mária tisztulásának és
Jézus templomi bemutatásának
ünnepe.
Gyertyaszentelõkor ha esik a hó,
fúj a szél, nem tart sokáig a tél.

Február 3.  – Balázs napja
Szent Balázsnak, a torokbe-
tegségek gyógyítójának ünnepe.
– Balázsáldás, balázsolás a kato-
likus templomban a torok-
betegségek ellen;

Február 6. – Dorottya napja
Idõjárásjóslás: ha Dorottya nap-
kor fagy, Julianna napra meg-
enyhül az idõ:
Ha Dorottya szorítja, Julianna
tágítja.

Február 14. – Bálint napja
A néphit szerint a verebek ezen a
napon választanak maguknak
párt, és ez a tavasz közeledtét
jelzi.

Február 24. – Mátyás napja
Ha Mátyás jeget talál, akkor töri,
ha nem talál, akkor csinál.

Farsang
Január 6-tól, vízkereszttõl a hús-
vétvasárnapot megelõzõ negy-
vennapos böjt kezdetéig, ham-
vazószerdáig tartó, változó hosz-
szúságú ünnepi periódus. A far-
sangi szokások fõ ideje farsang-
vasárnap, farsanghétfõ, húsha-
gyókedd (farsang utolsó három
napja)
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(A városi ünnepségen elmondott bevezetõ szöveg szerkesztett,
rövidített változata)

Mit jelent az, hogy
ünnepe, Napja van
a magyar kultúrá-
nak?
Köztudott, Kölcsey
Ferenc, a költõ
1823. január 22-én
Csekén, a szatmári
birtokán írt egy
himnuszt, mégpe-

dig az asztalfiókjának írta, hiszen a költemény csak hat esztendõ
múlva jelent meg nyomtatásban. A himnusz akkor a klassziciz-
mus korszakában csak az egyik kedvelt mûfaj volt. Kölcseynek
ez a himnusza évek elteltével vált a nemzet imádságává, és lett
Hegedûs Lóránd püspök úr szerint a világ legbiblikusabb nem-
zeti himnuszává.
A költemény teljes címe a kéziratban ez volt: Hymnusz a
Magyar nép zivataros századaiból.
Kölcsey tehát történelmet írt, a magyar történelmet.
Miért érdekes ez? Magyarország gazdasági és politikai értelem-
ben a XIX. század elején, Kölcsey korában sem létezett. 
Ma úgy mondhatnánk, hogy nem volt szuverén. Egy akkori
(Közép-) Európai Unió része volt, amit akkor éppen Habsburg
Monarchiának neveztek. Latin volt a hivatalos nyelve, és Pesten
többen olvastak németül, mint magyarul.
Európára általában volt jellemzõ a soknemzetiségû birodalmak
léte és a nemzetek széttagoltsága. Ugyanakkor világszerte meg-
jelentek a nemzeti törekvések a nemzeti államokkal.
Hogy mi teszi a nemzetet nemzetté, azt Németh László a XX.
századi írónk, sorskérdéseink láttatója egy hasonlata érzékelteti:
az embercsoportok szõlõfürtök, amiket a történelem sodort
össze egy présbe, és préserõk sajtolják egybe õket. 

A leghatalmasobb préserõk: elsõként a közös nyelv, erre
Széchenyi István gróf érez rá 1825-ben. Az akkori reformok
elindítója egyéves jövedelmét ajánlotta fel a magyar nyelv
ügyéért. (Apja múzeumot, könyvtárat alapított, nagybátyja fõ-
iskolát, mindezt a saját pénzükön.)
A másik összehozó erõ a közös sors, a közös történelem. Ezt
fogalmazza meg Kölcsey a Himnuszban, de Vörösmarty is a
Zalán futásában.
A harmadik préserõ a kultúra. Közös nyelv, történelem, kultúra
formál a népbõl nemzetet. Mindezek nélkül az emberek csak
szerteguruló szõlõszemek lehetnek.
A kultúra helyett gyakran mondanak civilizációt is.
A kultúra szó több mint 2000 éves fogalom, még Ciceró hasz-
nálta elõször. Az értelem, a szellem mûvelését értette rajta, tehát
mindazt, ami mûves, vagy inkább míves. A civilizáció alig 250
éves fogalom, minden, ami mûvi. A mûalkotás áll szemben a
mûanyaggal.
Oswald Spengler a nagyhatású német gondolkodó a Nyugat
alkonya címû mûvében írta, hogy a kultúráknak a civilizáció a
sorsuk, a visszavonhatatlan vég, a lezárulás. Ebbe halnak bele.
Jóllehet mi most a XXI. században újra egy hanyatló kultúrához
kötöttük sorsunkat, van esélyünk megõrizni a magyar kultúrát.
Van esélyünk a hanyatlás helyett a megmaradást választani, ha
tesszük kitartóan, becsületesen a dolgunkat, hûen a magyar
kultúrához, nem csak az ünnepnapján, hanem a mindennap-
jainkban is. 

(A bevezetést elmondta az önkormányzat Oktatási és Kulturális
Bizottságának elnöke: Kondás Imre.)

A magyar kultúra napján

S z e m ü n k  F é n y e N a g y c s a l á d o s o k  Ü l l õ i  E g y e s ü l e t e
2225 Üllõ, Pesti út 106. •  Telefon/Fax: 06/29 320-023



3

K U L T U R Á L I S  H Í R E K

Üllõ Város Önkormányzatának Lapja A szerkesztõbizottság vezetõje: Kondás Imre Szerkesztõbizottság:  Antal
Beáta, Fehér András, Gara György, dr. Lõre Attila, dr. Mezei Zsófia, Pálmai Lászlóné, Tanai Attila, Vargáné Harmath Ágnes. 
Külsõs segítség: Bogdánné Éva, Jónás Csaba. Nyomtatás: Gara György Tel.: 06 20 364-9298. Kiadványszerkesztés: Kenguruprint Kft.

2008 – a Reneszánsz Éve Magyarországon

Reneszánsz Év - 2008 történelmi hátterében a tény: 
idén ünnepeljük Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évét.

átyás történelmünk kiemelkedõ alakja, az egyik legnagyobb magyar király.
Az ország vezetését kivette a bárók kezébõl, s a közép- és kisebb nemesség-
re támaszkodva központosított monarchiát épített ki. Központosított mo-

narchiája addig soha nem látott tekintélyt biztosított hazánknak. Mátyás megvé-
delmezte az ország függetlenségét törökkel, némettel szemben. Támogatta a városok
és mezõvárosok fejlõdését, lehetõvé tette, hogy közép- és kisnemesi, sõt polgári és
paraszti származású egyének magas állami és egyházi hivatalokba emelkedjenek. A
kor színvonalán álló kultúra, a renaissance-mûveltség bõkezû pártfogója volt."

(A magyar nép története Rövid áttekintés; Mûvelt Nép Könyvkiadó 1951)
(Közreadta: Kondás Imre)

M"

Az Országgyûlés 2000. júniusá-
ban döntött arról, hogy minden
évben Kovács Béla elhurcolásá-
nak a napján, február 25-én tart-
sák meg a kommunista dikta-
túrák áldozatainak emléknapját.

Egyesek szerint "a kommuniz-
mus mérlege alkotja a történe-
lem legnagyobb és legkolosszá-
lisabb politikai mészárlásának
az esetét… A világ kezdete óta
egyetlen rezsimnek, egyetlen di-
nasztiának sem sikerült hasonló
teljesítmény… Az eredmény
100 millió halott a világban…."

Forrás: Alain de Benoist:
Kommunizmus és nácizmus

Gondolatok a XX. századi
totalitarizmusokról

Wass Albert 100 éve született.

Az életében és holtában is üldö-
zött erdélyi magyar, a mélysé-
gekbe taszított, de a csúcsokra
felküzdött író, az "önmagával
határos" ország költõje versével
tisztelgünk az áldozatok emléke
elõtt.

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjára

Kovács Béla
1947-ben történt le-

tartóztatása a ma-

gyar kommunista

párt (MKP) hata-

lomátvételét készí-

tette elõ.

Wass Albert
(1908-1998)

A láthatatlan lobogó

Wass Albert
Az erdélyi magyar

irodalom Magyar-

országon csak ha-

lála után felfede-

zett alakja volt.

Konok hûséggel hordozom 
az úttalan bozótokon. 

Seb a vállam és seb a markom, 
de fogom, viszem és megtartom. 

S fogcsikorgatva hirdetem: 
nem ért véget a küzdelem! 

Mert valami még megmaradt. 
Görcs zsibbasztja a markomat, 

de markomban még itt a Szó: 
a láthatatlan lobogó! 

Ereklyém. Kincsem. Fegyverem. 
Magosra tartom s lengetem! 

És védem, foggal és körömmel! 
Vad dühvel és õrült örömmel! 

És mentem, mindeken által, 
íntépõ, végsõ akarással! 

Dúlt otthonom rég összedõlt. 
Kifordult alólam a föld. 

Társaimat ár elsodorta. 
Mögöttem ég a poklok pokla. 

Elõttem vad sziklák merednek. 
De nekivágok a meredeknek! 

Mert élek még! Ha törten is, 
Ha vérben is, ha görcsben is, 

még ha utolsó is vagyok,  
kit az özönvíz meghagyott, 

de harcom végigharcolom 
s a lobogót megmarkolom! 

Megmarkolom és nem hagyom, 
ha le is szakad a két karom, 

ha két lábam térdig kopik: 
de feljutok a csúcsokig! 

S utolsó jussomat, a Szót, 
ezt a szent, tépett lobogót 

kitûzöm fent az ormokon 
s a csillagoknak meglobogtatom!

2008 – a Reneszánsz Éve Magyarországon
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Adorján Endre Önkéntes Tûzoltó Egyesület

2225 Üllõ, Malom u. 2., Pf.: 50 • Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005

Üllõ Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete 2008. január 24-i ülésén
a következõ közérdeklõdésre számot
tartó határozatot hozta:

• Meghatározta a 2008. évi szemétszál-
lítási díjakat, valamint a vízszolgáltatási
és szennyvíz-elszállítási díjakat (ld. külön)

• Meghatározta a 2008-2009-es tanév-
ben tanköteles elsõ osztályos tanulók
beiratkozásának idõpontját:

2008. április 7. 13,00 - 17,00 óra
2008. április 8. 8,00 - 12,00 óra

• és a 2008-2009-es nevelési évre az
óvodai beiratkozás idõpontját:

2008. április 14. 8,00 - 17,00 óra
2008. április 15. 8,00 - 14,00 óra

• Döntött arról, hogy a Napsugár Nap-
közi Otthonos Óvodát, mint tagintéz-
ményt 2008. 08. 01. hatállyal a Humán
Szolgáltató Központhoz integrálja. A
képviselõ-testület az átszervezést kö-
vetõen szükség esetén, de legalább 2 év
múlva felülvizsgálja az óvoda új szer-
vezeti struktúrában történõ mûködését.

• Megtárgyalta és elfogadta az ELE-
CASH Könyvelõ, Könyvvizsgáló Adó-
szakértõ Kft-nél 2007. évben – a Város-
üzemeltetõ Kft-nél és a Humán Szol-
gáltató Központnál elvégzett – belsõ
ellenõrzési tevékenység ellátásáról szó-
ló jelentéseit. Az ellenõrzés lényeges hi-
ányosságot nem állapított meg. 

• A Képviselõ-testület a 2008. évi belsõ
ellenõrzésre vonatkozó feladat ellátá-
sáról szóló ajánlatokat megtárgyalta,
és ismét az ELE-CASH Könyvelõ,
Könyvvizsgáló Adószakértõ Kft. aján-
latát fogadta el. Felhatalmazta a Pol-
gármestert, hogy a szerzõdést a Kft.-
vel 6 hónap idõtartamra megkösse. 

• Elfogadta a Mûvelõdési Ház Igazgató-
jának beszámolóját az önkormányzattal
kötött közmûvelõdési szerzõdés betar-
tásáról, a Közösségi Ház mûködtetésérõl. 

• Döntött fejlesztési célú kötvény
kibocsátásáról (ld. külön cikk)

• Határozott arról, hogy a lakosság jobb
kiszolgálása, a tömegközlekedés elõny-
ben részesítése  érdekében pályázatot kí-
ván benyújtani a vasútállomás melletti
területen  P+R parkoló kialakításának tá-
mogatása érdekében. 

• Megbízta a Városi Sporttelep-be-
ruházásnak az önkormányzat képvise-
letében eljáró, mûszaki felügyelõi
feladatok ellátásával Kertész Bar-
nabást, 1.185.000,- Ft. díjazásért.

• Elfogadta a védelmi épületben lévõ
KMB iroda felújítására adott árajánlatok
közül az Üllõi Városüzemeltetési és Kör-
nyezetvédelmi Kft. bruttó 420.000,- Ft-os
árajánlatát, azzal a feltétellel, hogy pót-
munka nem végezhetõ. 

• A Képviselõ-testület megtárgyalta és
elfogadta az Üllõ Hírmondó szerkesz-
tõbizottsága elnökének, Kondás Imre
Úrnak a bizottság eddigi munkájáról
készített írásos beszámolóját.

• Módosította az Üllõ Város Önkor-
mányzat vagyonával kapcsolatos ren-
delkezési jogról szóló többször módosí-
tott 8/1994. (IV.16.) számú Ö.K. ren-
deletét és a lakások és helyiségek bér-
letére és elidegenítésére vonatkozó
szabályokról szóló többször módosított
6/2006. (III.30.) számú  Ö.K. rendeletét.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy az
ÁFA tv. változása miatti költségnöve-
kedést nem hárítja át az önkormányzat
szolgálati lakásainak bérlõire.

Összeállította: Vargáné Harmath Ágnes

Közszolgáltatási díjak 2008-ban

Hulladékszállítási díjak:

• 110 l-es gyüjtõedényzetben 311,34 Ft + ÁFA /ürítés/edény/lakás
• 120 l-es gyûjtõedényzetben 339,65 Ft + ÁFA /ürítés/edény/lakás

A szemétszállító cég emblémájával ellátott zsák ára: 360 Ft, mely a szállítás költségeit is magában foglalja. 
Zsák vásárolható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában és a Pénzügyi Irodán

Víz- és csatornadíjak:

• A vízhálózatba bekötött lakások: 283,33 Ft/m3 +ÁFA, azaz 340 Ft/m3

• önkormányzati intézmények: 300 Ft/m3 + ÁFA, azaz 360 Ft/m3,
• közületi fogyasztók: 370,83 Ft/m3 + ÁFA, azaz 445 Ft/m3

A szennyvízcsatorna-hálózatba bekötött

• lakások: 283,33 Ft/m3 + ÁFA, azaz 340 Ft/m3

• önkormányzati intézmények: 441,67 Ft/m3 + ÁFA, azaz 530 Ft/m3,
• közületi fogyasztók: 860,83 Ft/m3 +ÁFA, azaz 1033 Ft/m3
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Tájékoztató

a kötvény-kibocsátásról

Ne legyenek illúzióink, látva az ország
állapotát, jelenlegi helyzetét, mi sem
reménykedhetünk sok jóban. 2008-ban
reálértékben – hasonlóan a tavalyi évhez –
újra sokkal kevesebb pénzt kapunk 
vissza a központi költségvetésbõl, mint
eddig. Feladatból, kötelezettségbõl vi-
szont egyre több jut, és akkor még szá-
molnunk kell az önkormányzatokat is
érintõ, mindent átfogó drasztikus ár-
emelésekkel.

Ebben az évben célunk csak az lehet,
hogy biztosítani tudjuk a város mûködte-
tését, mert bevételeink csak ezt teszik
lehetõvé. Fontos, hogy intézményeink
mûködését, stabilitását ne zavarja az álla-
mi támogatások csökkentése, persze a
helyben élõ lakosság terheit sem szeret-
nénk növelni.

Gondolom, mindenki egyetért velem
abban, hogy fejleszteni viszont kell!
Egyértelmû, fejleszteni a költségvetésbõl
nem lehet, hosszútávú pénzforráshoz kell
jutni.
Ebben az évben kiemelten figyelmet kell
fordítanunk a pályázati lehetõségek
igénybevételére, s pénzt kell szereznünk
a pályázatok önrészének biztosításához.
Meg kell teremtenünk az anyagi bázisát
további fejlesztéseinknek. 
Mi lehet a megoldás?
A környezõ városok tapasztalatait és
bankok javaslatait megismerve felmerült
a fejlesztési források bõvítésének szá-
munkra is új módja a kötvénykibo-
csátás. 
A kötvény, névre szóló értékpapír, ame-
lyet kibocsát az önkormányzat és meghir-
det eladásra. Az önkormányzat vállalja,

hogy a vevõknek meghatározott idõ-
pontokban, meghatározott összegû ka-
mattal növelve visszafizeti az összeget.
A számlavezetõ OTP számunkra kedvezõ
konstrukciót ajánlott fel. Az értékpapírt
egyösszegben megvásárolja és csak két
év türelmi idõ után, 2010-tõl kellene
megkezdeni a visszafizetést.  A futamidõ
– a teljes összeg visszafizetésének idõtar-
tama – 20 év. 
A tõke törlesztése akkor kezdõdne,
amikor a csatornahálózat építésére felvett
hosszúlejáratú hitel törlesztése lejár, azaz
költségvetésünket már nem terheli 20
millió Ft visszafizetés.
Ennek a konstrukciónak nagy elõnye,
hogy elõre nem kell meghatározni fej-
lesztési célokat (szabad rendelkezésû).
Köztudott, hogy az ipari parkok beépü-
lésével majd évrõl évre növekszik az
adóbevétele a városnak, ez garancia a tör-
lesztésre illetve a visszafizetésre. 
Fejlesztésre azonban addig is szükség
van.
A kötvénykibocsátás egy olyan meg-
oldás, amely a lehetõ legkisebb terhet
jelenti a városnak, de forrásokat biztosít a
legsürgõsebb fejlesztésekhez. Ami fontos
lehet még számunkra: a fel nem használt
összeg leköthetõ, kamatozik, és ebbõl
még nyereségünk is lehet.
Megfontolt vita és alapos mérlegelés
után, Üllõ Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2008. január 24-én
tartott ülésén 500.000.000,- Ft. összeg-
nek megfelelõ névértékû CHF (svájci
frank alapú) kötvény kibocsátását hatá-
rozta el 20 éves futamidõvel és 2 éves
türelmi idõvel.
A kötvény kibocsátásának célja, hogy
fedezetet biztosítson a következõ évek-
ben az önkormányzat által megvalósítani
tervezett fejlesztésekhez, valamint hogy
kiváltsa a meglévõ likvidhitel fejlesztésre
fordított részét.

Mert céljaink bõven vannak. 
A teljesség igénye nélkül néhány:
A szennyvíztisztítás szûkös keresztmet-
szete, már-már gátolja újabb vállalkozá-
sok betelepülését városunkba. Több al-
ternatíva közül rövidesen dönteni fogunk. 
Lehetõség nyílt arra, hogy a település-
központ fejlesztésével kapcsolatos pályá-
zati kiíráson városunk is induljon.  Ehhez
szükségünk van akcióterületi terv ké-
szítésére, és egyben el kell készíttetni az
integrált városfejlesztési stratégiát, már
ez is kemény milliókba fog kerülni.
Ezeket a terveket erre szakosodott szak-
emberekkel kell elkészíttetnünk,  gazda-
sági számításokat is kell végeztetnünk
arra vonatkozóan, hogy olyan fejlesz-
tések kerüljenek a városközpontba amire
igazán szükségünk van, és esetleg még be-
vételt is hozhat, profitálhatunk is belõle.
Terveink között kiemelt helyen szerepel a
Gyöngyvirág téri óvoda felújítása is. 
A Simex Bau Kft-vel kötött szerzõdésben
foglaltak szerint, nyár végén szeretnénk
átadni újonnan épült labdarúgó pá-
lyáinkat a kiszolgáló létesítménnyel
együtt.
Útjaink állapota sem teszi lehetõvé, hogy
évekig ne csináljunk semmit.
Természetesen mindezeknek jelentõs
költségvonzata van.

Hiszem, hogy a képviselõ-testület jól dön-
tött: egy évekre mozdulatlanságba der-
medõ település víziója helyett, egy élhetõ,
gyarapodó, virágzó kisváros fejlõdése
mellett tette le a voksát.
Most már csak élnünk kell az elõttünk
álló lehetõségekkel; ehhez kérem váro-
sunk minden lakójának segítségét,
megértését, türelmét.

Kissné Szabó Katalin         
polgármester

Az ÁNTSZ Dabasi-, Gyáli Kistérségi Intézetének értesítése alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2008. február 1-tõl Gyálon a Piac téri irodában az ügyfélfogadás az alábbiak szerint megváltozott: 

Hétfõ : 12.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 12.00 
Péntek : 8.00 - 12.00

Levelezési cím: 2370 Dabas, Pf.: 39.
Telefon: 06-29-360-167
E-mail: dabas@pest.antsz.hu
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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

2008 – a Biblia éve

Az idei évet hazánkban a nagy történelmi egyházak (így a
katolikus, a református és az evangélikus egyház) a Biblia
évének nyilvánították. A kezdeményezõk ezzel az ötlettel és a
hozzá kapcsolódó eseményekkel azt szeretnék elérni, hogy az
egyháztól elidegenedett modern társadalmunkban fedezzük fel
újra a Szentírást, ismerjék meg jobban azok, akiknek némi
ismerete már van róla, illetve jusson el olyanokhoz is, akik
még egyáltalán nem olvasták. A fõ cél az, hogy megszólaltas-
sák a kereszténység legfontosabb üzenetét, ami azonos a Bib-
lia üzenetével. A Szentírás – a történelemkönyvektõl eltérõen
– mindenekelõtt hitrõl való tanúbizonyság, amelyben felfedez-
hetjük Istennek az emberek felé irányuló szeretetét, azt, hogy
a Mennyei Atya minden embert a testvériség és a szeretet ve-
zérelte életre hív. 
A Biblia évének mottója: "Boldog, aki olvassa..." (Jelenések
könyve1,3) – azt sugallja, hogy óriási örömmel tölti el a Szent-
írás olvasása az erre idõt szánó embert, és arra buzdít mind-
annyiunkat, hogy érdemes kézbe venni ezt az egyetemes örök-
ség részének is tekinthetõ, kultúrateremtõ irodalmi alkotást. 
Már volt hasonló kezdeményezés Európa más országaiban is,
így például 2003-ban a német katolikusok, protestánsok és
ortodoxok közös programsorozatot indítottak, s meghirdették a
Biblia évét. A "Keress, és találj!" címet viselõ ökumenikus
kezdeményezés akkor Svájcban, Liechtensteinben, Luxem-
burgban és Ausztriában is visszhangra talált.
A "Biblia éve 2008" közös ünnepélyes megnyitására az úgyne-

vezett ökumenikus imahét nyitó napján, január 20-án került
sor Budapesten, a Pozsonyi úti református templomban. Üllõn
is együtt imádkoztak ezen a héten a katolikusok, a reformátu-
sok és az evangélikusok, kapcsolódva ahhoz a már negyven
éves hagyományhoz, hogy január hónapnak ezen a hetén a
Krisztus-hívõk egységéért együttesen, közös bibliai gondolat
alapján imádkozik a keresztény világ.
Az év során néhány nagyszabású közös eseményre kerül sor,
így júniusban nemzetközi tudományos biblikus tanácskozást
tartanak Esztergomban külföldi és magyar biblikusok és más
tudósok részvételével, szeptember 30-án hangversenyt rendez-
nek a Mûvészetek Palotájában a Biblia jegyében, a zuglói
Szent István Szimfonikus Zenekar, valamint protestáns kóru-
sok részvételével, november 21-én pedig Biblia-kiállítás nyílik
az Országos Széchényi Könyvtárban, ahol a nyomtatott Biblia
történetét állítják a középpontba.
A központilag szervezett programok mellett az üllõi katolikus
egyházközség is szeretné városunk lakóinak figyelmét a Szent-
írásra irányítani. Ezért ebben az évben létrehoztunk egy biblia-
kört, melyre nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt, aki
hitbeli, vagy más szempont miatt szívesen foglalkozik többet a
Bibliával. Mindez azt jelenti, hogy minden hónap harmadik
szombatján este 6 órakor összejövünk a plébánia melletti hit-
tanteremben, és a Szentírásnak egy elõre megadott rövid rész-
letérõl beszélgetünk. Nem kell hozzá sem teológiai tudás, sem
különleges szakértelem, csak nyitottság és kíváncsiság a
Bibliára, az Isten szavára. Mindenkit szeretettel várunk!

Mezei Zsófia

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával az elmúlt évben
támogatták az Üllõi Templomért Alapítványt. 
Immár 2008-at írunk, és ezzel ismét eljött az idõ, amikor rendelkezhetünk adónk 1%-áról. Kérjük városunk lakosait, akinek
jelent valamit az Üllõi Római Katolikus Templom, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat akár az 1%-os felajánlással,
akár adományokkal, hiszen most, az óriási templomfelújítás idején minden forint számít. Fogjunk össze, hogy mielõbb egy
megszépült templomban dicsérhessük Istent. 

Üllõi Templomért Alapítvány
Adószám: 18703351-1-13

Üllõi Templomért Alapítvány Kuratóriuma

Az ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. értesítése alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az ELMÛ  2008. január 2-tól megszüntette Üllõn a Mozgó ügyfélszolgálatát (ELMÜ-s busz). 

A monori kistérségben Gyömrõn nyitottak új fiókirodát, az alábbi címen: 

2230 Gyömrõ, Szt. István u. 31. 
Ügyfélfogadás: hétfõnként 12.00-tõl 20.00 óráig.

Budapesten az Europarkban lévõ ügyfélszolgálat hétfõn 9-tõl 20 óráig, 
keddtõl péntekig 9-tõl 18 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére.



A  k ö n y v t á r  n y i t v a :  Hét fõn és Kedden: 1/211-18- ig
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az APEH Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatósága

– Budapest XIV., Hungária krt. 179-187. és
– Budapest XIV., Fogarasi út 3. szám alatti

ügyfélszolgálati irodái 2008. január 31-ével megszûnnek.

Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága által kiadott illetékfizetési
meghagyásokkal, felhívásokkal, illetékügyi határozatokkal kapcsolatos ügyintézés
helye 2008. február 1-tõl Budapest XIV., Hungária krt. 179-187.

Folyamatban lévõ ügyekkel kapcsolatban tájékoztatással az alábbi idõpontokban
állunk rendelkezésükre: 

Hétfõ: 13.00 - 18.00
Kedd: 08.15 - 13.00
Szerda: 08.15 - 17.00
Csütörtök: 08.15 - 13.00
Péntek: 08.15 - 13.00

Az illetékügyekkel kapcsolatos általános kérdéseiket feltehetik, valamint konkrét
ügyekkel kapcsolatos beadványaikat (kérelem, fellebbezés, illetékbélyeg vissza-
térítése stb.) benyújthatják az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazga-
tósága ügyfélszolgálatain és ügyfélszolgálati kirendeltségein, illetve postai úton a
1438 Budapest, Pf. 511. címre küldhetik el.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

F E L H Í V Á S!

Az Üllõi Mecénás Mûvészeti Klub
háttérszervezete a Merczel Erzsébet
Alapítvány.
Kérjük, hogy 2008-as tevékenységün-
ket támogassa azzal, hogy jövedelem-
adója 1%-át a Merczel Erzsébet Ala-
pítvány részére ajánlja fel. Ezzel a tá-
mogatással segíti Üllõ város gyer-
mekei mûvészeti továbbképzését /fes-
tészet, grafika, kreativitás/.

Adószám: 18711262-1-13
Számlaszám: 65100046-11310640

A felajánlást köszönöm: 

Nagyné Kékedi Ibolya 

Kuratórium elnök

KIÁLLÍTÁS ÜLLÕN, 
A KÖNYVTÁR GALÉRIÁBAN

BARTA István keramikus és 
ROZGONYI Tímea festõ mindketten 
Üllõn élõ alkotók közös kiállítása lesz. 
2008. február 21-tõl - március 6-ig.

Kiállítást megnyitja: 
LAZA  ISTVÁN 

önkormányzati képviselõ

A megnyitó idõpontja: 
2008. február 21. 16 óra.

Minden érdeklõdõt nagy tisztelettel
várnak a könyvtár dolgozói és a
Mecénás Klub tagjai.

Nagyné Kékedy Ibolya

Ezúton tájékozatjuk a 
Tisztelt Lakosságot, 

hogy a Pest Megyei Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Kft. arcképes 

igazolvánnyal rendelkezõ dolgozói  
[a 27/1996.X.30. BM rendeletben elõírt]
kötelezõ kéményseprõ ipari feladatokat

látnak el településünkön 
2008. január 2-tõl március 31-ig,

valamint díjat szednek.

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik szeretett 
feleségemet és Édesanyánkat 

Fazekas Istvánné Jámbor Editet
utolsó útjára elkísérték, 

a sírjára koszorút, virágot helyeztek 
vagy levélben fejezték ki 

együttérzésüket.

A gyászoló család

Köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindazoknak,

akik szeretett feleségemet, 
édesanyámat 

Kiss Józsefnét / szül. :  Pesti Mária /
utolsó útjára elkísérték. 

Sírjára koszorút, virágot helyeztek 
és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik férjem 

Magashegyi Tamás 
temetésén és a gyászmisén 

részt vettek, 
vagy levélben fejezték ki

részvétüket.

Magashegyi Tamásné 
és családja

Autószerelés 
Várnagy Tibor

Autószerelõ mester

Üllõ,
Wesselényi utca 6.

Tel.: 320-881 
Mobil: 06-20-3549-483

Környezetvédelmi

felülvizsgálat.Egyedi javítások.



Két mondat a drága, kedves Nagymamámnak

Greskovits Piroska
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Ü L L Õ I  H É T K Ö Z N A P O K

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

A boltos legenda

Üllõ Város Önkormányzata (2225 Üllõ, Templom tér 3.)
pályázat útján értékesíti a tulajdonát képezõ:

• Üllõ, Gazdák erdeje utcában található 3118 hrsz.-ú 2206
m2  és 3115/5 hrsz.-ú 800 m2 területû ingatlanait.

A vételár minimum összege: 4.500.-Ft./m2+ÁFA

A telkek közmûvekre való rácsatlakozása a Gazdák erdeje
utcából megoldott. A telkek telekrendezési költségeit a le-
endõ tulajdonosok viselik. 

• Üllõ, Szõlõskert közben található 3657 hrsz.-ú 803 m2

területû ingatlanát.

A vételár minimum összege: 5.000.-Ft./m2+ÁFA

A telkek víz, csatorna és elektromos hálózatra történõ  köz-
mûvekre való rácsatlakozása a Szõlõskert közbõl megoldott.
A 3657 hrsz.-ú ingatlan vételárának megfizetésével egyidejû-
leg, 125.000.- Ft összegû csatorna érdekeltségi hozzájárulást
kell fizetni az Üllõi Viziközmû Beruházó Társulat részére.

A pályázati eljárás szabályai:

Az ingatlanok vételi jogát az a pályázó nyeri meg, aki lici-
tálás útján a legmagasabb vételárat ajánlja. A vételárat egy-
összegben kell megfizetni.

Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy. A pályá-
zati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell:
a.) a pályázó nevét és címét,
b.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket
elfogadja.

A pályázati ajánlatot Üllõ Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalához (2225 Üllõ, Templom tér 3.) címezve kell
benyújtani, határideje: folyamatos.

A pályázatok elbírálásának idõpontja: a pályázat benyújtását
követõ Képviselõ-testületi ülés. (Polgármesteri Hivatal A.
épületének Házasságkötõ terme)

A licitálás idõpontjáról írásban értesítjük a pályázókat.

Érdeklõdni Polgármesteri Hivatal B. épület, 7-es szobájában
Tóth Gábornénál lehet. (Telefon: 06/29 320-021/141 mellék,
06/29 320-011/141 mellék)

Üllõ, 2008. január 8. Üllõ Város Önkormányzata

P á l y á z a t i   H i r d e t m é n y

Itt egy beszélgetés szövege jelent volna meg, ha Piroska néni (Dobos Józsefné) vállalkozik erre. Lett volna mirõl mesélnie. Ki
ne ismerné õt, legalábbis az idõsebbek közül? A fél város hozzá járt vásárolni a Hunyadi utca és Petõfi sarkára a "Piri boltba"
egy egész történeti korszakon át.
Piroska néni azt kérte, hogy az õ megszólalása helyett unokája írását közöljük le. Itt következik:

Drága két szép dolgos kezed csókolnám, amíg élek,
okos, gyönyörû tengerkék szemeid fájdalom könnyét
ne ejtsék, .ahány szál hajad van, annyi  kívánságod
teljesüljön, éjjel-nappal  imádkozol értünk,
Te vagy a világon a legkedvesebb, 
pontosan és szépen dolgozó boltos legenda, 
én is imádkozva arra kérem a Jézuskát,
hogy a Piri mama még nagyon sokáig velünk maradjon,
és irányítsa a mi életünket.

MAMA, mikor felveszed a szép lila ruhád, úgy ragyogsz, 
mint a Nap, a legszebb május huszadikán ezért kaptuk tõled 
a legtökéletesebb Édesanyát, mert ilyet is csak te tudhatsz,
nagyon szeretünk drága, szép Nagymama 
és hálásak vagyunk a Jó Istennek, hogy te vagy nekünk,
Te, az én csodálatos Nagymamám, lábad alatt virág nyílik, 
kezed nyomán bab és török szegfû  terem, 
millió csókot érdemelsz, sok-sok erõt, egészséget, 
boldogságot kívánunk neked Mama.
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Természetjáró Egyesület
2225 Üllõ Szegfû u. 2.

Közkívánatra kirándulást szervez, Sopron és környékére.

Szieszta Hotel 2008. április 8-13-ig.
6 nap 5 éjszaka svédasztalos reggeli és vacsora, 

hét nap uszoda és szauna, hét nap zenés est.
Részvételi díj 30 500.- forint + üdülõhelyi díj.

Jelentkezni lehet: Gyarmati Miklós  (telefon: 320 740)

Az érelmeszesedés és következményei

A szív és érrendszeri betegségek legnagyobb része
érelmeszesedés eredetû. Lényege, hogy koleszterin és mész
rakódik le az erek falára. Ezeket plakkoknak nevezzük.
Az érelmeszesedések következtében az egyes szervekben és
testrészekben mûködési zavarok keletkezhetnek. Ha ez a folya-
mat a szívben alakul ki, akkor szívinfarktushoz vezethet. 
Az agyi erek elváltozása szélütés, stroke jöhet létre. A végtagok
elmeszesedése érszûkületeket okozhat.

A szív és érrendszeri betegségek rizikófaktorai

Vannak olyan állapotok, amelyek hajlamosítanak      
az érelmeszesedések kialakulására.

Ezek a kockázati tényezõk, vagy rizikófaktorok:

– a magas koleszterinszint
– a magas vérnyomás 
– a dohányzás 
– az elhízás
– a cukorbetegség

Bármelyik az elsõ három közül elég lehet a meszesedés
kialakulásához. Halmozott jelenlétük akár tízszeresére is növel-
heti a rizikó mértékét. Ha a fenti öt tényezõ közül három egyide-
jûleg jelen van, metabolikus szindrómáról beszélünk. Ez nagy
kockázatot jelent a szív és érrendszeri megbetegedések szem-
pontjából. 
A kóros értékek a következõk mérésén alapulnak:

– a vérnyomás
– a koleszterin és vérzsír szintek
– a testtömegérték 
– a haskörfogat
– a vércukorérték

Ezeket az értékeket az orvosi rendelõkõn kívül, a gyógyszerészi
gondozásban részt vevõ patikákban, így a Szent Ilona gyógy-
szertárban is megmérethetik. (ÁNTSZ engedéllyel).
Sok esetben elõfordult, hogy a beteg nem is tudott betegségérõl,
csak a szûrõvizsgálat keretében a mért értékek alapján irányí-
tották orvosához. A betegség diagnózisát, természetesen csak
orvos állapíthatja meg!
Az, hogy kinek kell a magas koleszterinszintjét és magas vér-
nyomását életmódváltozással, vagy  esetleg már  gyógyszerrel
kezelni, az attól is függ, hogy milyen egyéb rizikófaktorok van-
nak jelen, tehát milyen a kockázati besorolásunk. Ezért minden
kezelés szinte egyénre szabott. 
Magas kockázati besorolású betegeknél elérendõ célértékekek:

•   Testtömegindex: kisebb, mint 25kg/m2
•   Haskörfogat: Férfiaknál kisebb, mint 94 cm

Nõknél kisebb, mint 80 cm
•   Vérnyomás:  kisebb 140/90 Hgmm
•   Összkoleszterin: kisebb, mint 4,5 mmol/l
•   Éhomi vércukorszint: kisebb, mint 6 mmmo/l
•   Étkezés utáni vércukorszint kisebb, mint 7,5 mmol/l

A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát
megfelelõ táplálkozással, megfelelõ fizikai aktivitással, a test-
tömeg ideális határok között tartásával csökkenthetjük.
Ha azonban gyógyszer szedése válik szükségessé, azt folyama-
tosan a kezelõorvos utasításainak megfelelõen kell szedni, akár
életünk végéig.

Tartsuk kezünkben egészségünket! 

Szerkesztette: dr. Lõre Attila, dr. Lõréné Rónaszéki Beáta  

Egészségoldal
Az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen,
mi valamennyien, sokat tehetünk azért, hogy milyen
minõségûvé válik.

A szív és érrendszeri betegségekrõl

Üllõi Városi Sportcsarnok márciusi programja

• 2008. 03. 08. Teremfoci torna 
• 2008. 03. 10. Hétfõ 19:30 - Üllõ FC Csõ-Montage - Euro 

Mobil Gyõr Futsal NB I-es mérkõzés
• 2008 .03. 31. Hétfõ 19:30 - Üllõ FC Csõ-Montage -FTC 

Futsal NB I-es mérkõzés
• 2008. 03. 29. Területi birkózó verseny, Üllõ DSE redezésében.

További tájékoztatás Dienes Andrásnál  a 0670-39-68-122-es 
telefonszámon vagy a www.uvkkft.fw.hu honlapon lehetséges. 
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Szeretnénk beszámolni a január 26-án rendezett Sportbálról.
Tesszük ezt azért, mert a bál – közmegelégedésre – rendkívül jól
sikerült. Ott illett volna megköszönni és felsorolni azokat az em-
bereket, intézményeket, csapatokat, akik lehetõségeikhez mérten
maximálisan támogatták a sportoló utánpótlást. A csarnok akusz-
tikája még nem megoldott, mondhatni borzalmas. A zene élvezhe-
tõ, de a mikrofonba mondott szöveg teljesen érthetetlen, de úgy
érezzük, ez nem lehet akadálya köszönetünk kinyilvánításának.
A bálra 250 fõ vásárolt jegyet, hozott szebbnél szebb, értékes aján-
dékot a tombolasorsoláshoz. Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy
elmondjuk, mennyire megható látvány volt, hogy a fiatalok és az
idõsebbek együtt táncoltak, élvezték a közös rendezvény nyújtotta
örömöt. 
Az I. asztalnál huszonhatan voltak az "Öregfiúk": Tóth Béla,
Csorba István, Szegedi László, Kerezsi Lajos, Kovács János,
Faragó János, Holló Erikáék, Major Mihály, Turcsik László, La-
katos Gyula, Göbölös Nusi, Kerezsi Sanyi, Már Jani, Házler Ká-
roly, Zentai Juti, Füles Pál, feleségeikkel. Mellettük a Kézilabdás
lányok közül: Erõs Ildiék, Vincze Emeséék, Kerezsi Anitáék,
Rácz Hajniék, Viola Krisztiék, Juhász Ildiék, Csulák Krisztáék. 
A II. asztalsorban a DSE csapata és barátaik: Buzás Gábor, Kun-
dermann Ákos, Gáspár László, Burján Péter, Czövek Erika,
utánuk Aschenbrenner Ildiék, Balázsék, Dikovicsék, Padosék. Az
egészségügybõl Krahling Mártiék, Szalaiék, dr. Lõre Attila, fele-
sége és a patika dolgozói, Magyar család, Éva, Ica és barátaik.
A III. sorban György István, Hegedûs Sándor, Gara György, Jako-
bicz Ferenc, Gavallér György, feleségükkel. A Gyár utcai Rózsi
bolt és barátaik: Radicsék, Babusa Ágiék, Gáspár Éváék, Kiss
Krisztiék, Béky Ariék, Kröpfl Márti, Virág Gábor, Dósa Ica. 
A IV. sorban: Birta Erzsike és barátai. A Humán Szolgáltató Köz-
pontból dr. Gazsi Csaba igazgató úr, Kurucz Kati, Kismarosi
Zsuzsiék, Sajczné Marika, Virág Judit, Rozman Reniék, Répásy

Mariék, Kissné Szabó Katalin polgármester asszony és férje. Ha-
mikus Ferencné igazgatónõ és vendégei, Misák Rózsika óvoda-
vezetõ asszonyék, Fehér András, Vida Betti és férje.
Az V. asztalsort nyitották Fodor Lászlóék hat fõvel, Varga
Mariannék tizenkét fõvel, (sajnos, itt a neveket külön nem tudjuk,
elnézést tõlük), Bús Sándorék, Csetneki tanárnõék. A Hivatal dol-
gozói, barátaik: Szászikék, Nagyné Katiék, Almási Adrienn,
Borsányi Babiék. A Civil Központból Horváthné Rózsika,
Skultéti Ildiék, Pávai Valika, Vécsey Adrienn, Gajdos András,
Bálint Sándor, Kun Béla.
A VI. sorban az Üllõi Nagypályás csapattól: Hornyák Mihály,
Sallai Ákos, Szûcs István, Juhászék, Szabóék és Hamza Tomi,

mellettük Popovics Józsiék, Faragó Gabi és barátai, valamint a
környezõ településekrõl Kir Anita és barátai tizenhárman.
A sort zárta a huszonöt fõs Üllõ FC Csõ-Montage: Gubó János úr
és felesége, Halpern Péter, Kovács Imre, és a táncos lábú fiúk pár-
jaikkal: Tóth Miki, Márkus Ákos, Jenei Ottó, Biczi Gábor, Kriz-
bai György, Varga Bálint, Riscutia Ákos, Mezõfalvi Loránd, So-
mogyi Gábor, Rajnay Gábor, Hudák Ákos, Laucsek Csaba, Simon
Ádám. Külön kiemelnénk, hogy ez a csapat féléve került
Üllõre és részvételükkel bizonyították, hogy szívügyük az üllõi
gyerekek támogatása.   
Folytatjuk azokkal, akik munkájukkal járultak az eseményhez:
Erõs Bencsi savanyúságot, Tekes Fejes Pali kenyeret, Boda Béla
szódát, Popovics Józsi a tortákat, Nigrényi Szûcs Lászlóné szintén
tortát hozott. A világításban segített: Kismarosi Öcsi, Balázs Laci,
Kiss Zoli. Czövek Erika az asztalok díszítését vállalta. A hostess
szolgálatot Csetneki tanárnõ tizenhat lelkes gyereke biztosította. A
büfében Szász Anikó és családja dolgozott Fodor Timivel. A
szervezésben legfõképpen Kiskorenyné Rácz Évát, Gálné Rácz
Klárit és Krupa Andit emelnénk ki. Az italokat Tamási Ervin, az
ételt a P. Dusmann Kft. szállította.
Nem kevésbé fontos azok névsora, akik a felajánlásokat tették:
Arisona Bowling Klub és Bár, Szecseiné Vali, Udvardi Mátyás
képviselõ úr, Melkviék, Petzék, Gulyás Paliék, Vámos Imre,
Szaniszló Tibor, Kis Sándor és Halasi Mari, Sarki Drogéria,
Pappné Bárány Ica, dr. Tóth Jolán, dr. Laczkó Magdi, Colore 2000
Bt., Vámos Éva és Bodrogközi Szilárd, Laza István képviselõ úr, dr.
Ablonczy László és Kelemen Erika, Pinczelné Egyed Györgyi,
Erdõsék, Fazekas Violetta képviselõ, Kiss Horváth István, Csik
Sándor, Jacsó Gábor, Hankovszkiné Birta Zója, Mészárosné
Tünde, Krausz István, Lénárd Dániel, dr. Hrutka Tibor és barátai,
Bozsóki Andi, Melitta Bt., Csillag Patika, Gabi Könyvesbolt,
Seprûs Pál, Seprûs Béla, Forgó bolt, Németh Sanyi, Ipartestület,
Diráné Ági, Kiskoreny Lajosné, Kiskoreny Alexandra, Erõs
Józsefné, Nagycsaládosok Egyesülete, Corso 2000 Bt. zöldséges.

Legvégére hagytuk a köszönetnyilvánításnál a kézilabdás 
társainkat, akik nélkül mindez nem valósult volna meg.   Ezt a 
meccset megnyertük "Csajok"!
A bál részletezett eredményérõl, a támogatás pontos felosztásáról
a következõ számban szeretnénk beszámolni.  
Mindenkinek köszönjük a legapróbb segítséget is, mert biztos,
hogy aki adott, azt szívbõl tette, aki ott volt, annak ott volt a helye.
Számunkra a hozzáállás volt fontos, és az üllõiek megint megmu-
tatták, hogy jó cél érdekében össze tudnak fogni.

Tisztelettel a Város Lakóinak:
dr. Halasi Katalin és Kerezsiné Erõs Zsuzsa

Köszönet a Sportbálért!
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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 2008-as a személyi jövedelemadó
törvény és a 2007-rõl beadandó SZJA

bevallás változásai

A 2007.-évrõl szóló személyi jövedelem-
adó bevallás (0753-as bevallás)

– az egyéni vállalkozóknak és az ÁFA
fizetésére kötelezett magánszemélyeknek
2008. február 15-ig elektronikusan kell
beadni

– a magánszemélyeknek a bevallásait
2008. május 20-ig kell benyújtaniuk

– a bevallás benyújtható az egységcso-
magban kapott nyomtatvány kitöltésével,
a www.apeh.hu internetes honlapon a
0753-as kitöltõ program segítségével
elektronikusan, amennyiben rendelkezik
az okmányirodában regisztrációval, vagy
a kitöltött bevallás kinyomtatásával
papíralapon

– abban az esetben, ha a 0753-as beval-
lás az elõírt határidõre nem kerül beadás-
ra, akkor ettõl az évtõl a bevallás pótlá-
sára is ezt a nyomtatványt kell használni
2013. december 31-ig

– abban az esetben, ha a bevallásban visz-
szaigényelhetõ adó járulékot tartalmaz, az
legkorábban március 1-tõl utalható visz-
sza, a beadástól számított 30 napon belül.
Ha bevallás elektronikusan kerül benyúj-
tásra akkor a visszautalási lehetõség már
2008. február 1-jével nyílik meg.

– ha a beadott bevallást helyesbíteni
vagy önellenõrizni szükséges, akkor ha-
sonlóan több bevalláshoz ezt a bevallást
is teljeskörûen kitöltött 0753-as bevallást
kitöltésével kell beadni, kiegészítve a
0753-19-es lappal. Ha az önellenõrzés
eredményeként visszaigényelhetõ összeg
keletkezik akkor azt a 0753-C lapon kell
feltüntetni.

– Lényeges változás, hogy a befizetett
adó 1+1%-ról történõ nyilatkozat a be-
vallás része lett a 0753-D lappal,  így a
bevallással együtt külön boríték nélkül le-
het benyújtani. A rendelkezõ nyilatkozatok
benyújtási határideje 2008. május 20.

Változások a bevallások tartalmában

– 2007. január 01-tõl a magánszemé-
lyekre is vonatkozik az államháztartás
egyensúlyát javító különadóról szóló tör-
vény. A magánszemélynek a bevallott
összevonandó jövedelmének a nyugdíj-
járulék-alap felsõ határát (6 748 850 Ft)
meghaladó része után  4% különadót kell
fizetni.

– 2007. július 01-tõl az egyéni vál-
lalkozó, ha nem EVA alany, úgy az adó-
kötelezettsége alapjának megállapítására
új szabályt kell alkalmaznia a – jövedelem-
nyereség – minimum számítás szerint

– A nem kiegészítõ tevékenységet foly-
tató egyéni vállalkozónak nem a 0753-as
bevalláson kell bevallania a saját járulé-
kát, mert arról a 0758-as bevallásban kell
elszámolni

– A kiegészítõ tevékenységet folytató
egyéni vállalkozónak a 0753-16-os lapon
kell a járulékait bevallania

– Az elkülönülten adózó jövedelmek
0753-05 -ös lapon a leggyakrabban kitöl-
tött sorok a lap elejére kerültek

– Megváltozott a visszaigényelhetõ sze-
mélyi jövedelemadó, járulék, egészség-
ügyi hozzájárulás és a különadó átveze-
tésére, részleges kiutalására szolgáló lap
tartalma. Ezen a lapon is már minden
adónemre át lehet vezetni a visszaigé-
nyelhetõ összegeket.

A 0753-as bevallás kitöltését érintõ
jogszabályi változások

– a nyugdíj, valamint a nyugdíjban ré-
szesülõ magánszemélyt megilletõ jára-
dék, adóterhet nem viselõ jövedelemként
bevallásköteles, ennek megfelelõen fel
kell tüntetni a bevallásban külön sorban

– 2007-ben már nem érvényesíthetõ a
felnõttképzési díjhoz – kivéve a halasz-
tott kedvezményhez – a számítógép,
számítástechnikai eszköz szervezéséhez ,
a szellemi tevékenységhez kapcsolódó
kedvezmény

– az önkéntes kölcsönös biztosító pénz-
tárakhoz illetve a nyugdíj-elõtakarékos-

sági (NYESZ-R) számlához kapcsolódó
kedvezményt a magánszemély rendelke-
zése alapján az adóhatóság utalja a pénz-
tári számlára

– Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó
jövedelem, a 25, ill. 35 százalékos adóter-
het viselõ osztalék, az árfolyamnyereség-
bõl származó jövedelem , illetve az ingat-
lan bérbeadásából származó  egymillió
Ft-ot meghaladó jövedelem esetén a tel-
jes összeg után fizetendõ 4% mértékû eho
fizetési kötelezettség 2007. január 1-tõl
14 %-ra emelkedett. A felsõ határ 400
000 Ft-ról 450 000 Ft-ra emelkedett.

– A kiegészítõ tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó 10%-os egészségügyi
szolgáltatási járuléka 2007. január 1-tõl
16%-ra, majd 2007. április 1-tõl 9%-ra
változott.

A személyi jövedelemadó törvény az
1995. évi CXVII. tv. fontosabb 

változásai

– adójóváírás teljes összege évi 1 millió
250 ezer forint jövedelem alatt számol-
ható el, az ezt meghaladó jövedelemrészt
9%-al "fogyasztva" 2 millió 762 ezer
forint jövedelemhatárig számolható el

– a reklámajándék adómentessége meg-
szûnt

– a munkáltató által a munkavállalónak
juttatott melegétkeztetés havi adómentes
része 10 ezer forintról 12 ezer forintra, a
kizárólag fogyasztásra készétel vásár-
lására jogosító utalvány 5 ezer forintról 6
ezer Ft-ra emelkedett

– a munkáltató által adott iskolakezdési
támogatás a minimálbér 30%-a lett

– a lakásszerzési kedvezmény megszû-
nik, átmeneti szabály beiktatásával

– a lakóház, lakás, valamint a lakásra
vonatkozó vagyoni értékû jog átruházásá-
ból származó jövedelem idõszaka 15
évrõl 5 évre csökkent

– új intézmény a foglalkoztatói nyugdíj-
szolgáltató, amelyre az önkéntes
nyugdíjpénztári befizetésekhez hasonló
mentességi szabályok érvényesek –
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jogalapításból, jogátruházásból származó
jövedelmekre külön meg kell határozni a
jogot alapító és a jogot gyakorló jöve-
delmét

– a külföldön megfizetett adó beszámít-
ható hazai adóba olyan esetekben, amikor
a belföldi magánszemély által szerzett
kamatból és árfolyamnyereségbõl szár-
mazó jövedelem más államban is adóz-
tatható

– a kollektív befektetési értékpapírok
tõzsdei átruházásából származó jövede-
lemre 2008-tól a tõzsdei ügylet jövedel-
mére vonatkozó rendelkezések az érvé-
nyesek

– a csereügyletbõl származó jövedelem
tõkejövedelemnek minõsül, 25% adóval
adózik

– a tb-szabályok szerint nem biztosított-
nak juttatott termék, szolgáltatás nem
számít természetbeni juttatásnak, ha te-
vékenység, kötelezettségvállalás vagy
szolgáltatás ellenértéke

– nem minõsül természetbeni juttatás-
nak a természetbeni juttatás helyett adott,
a hitelintézeti törvény szerint készpénzt
helyettesítõ fizetési eszköz, valamint a
bármire felhasználható utalvány

– ha a magáncélú telefonhasználatot

nem lehet elkülöníteni, akkor a kifizetõt
terhelõ kiadás 20%-át kell a magáncélú
használat értékének tekinteni

– a munkáltatónál adóköteles béren
kívüli juttatás adóját a munkáltatónak az
adóévet követõ év májusi kötelezett-
ségként kell teljesíteni és június 12-én
bevallani és megfizetni

– megszûnik a bukmékeri rendszerû és
a lóversenyfogadásból származó nyere-
mény adókötelezettsége

– Ha a munkáltató, a bér kifizetõje olyan
(például természetbeni) jövedelmet juttat,
amelybõl nem tud adóelõleget levonni, és
a levonandó adóelõleget nem tudja a
magánszemélyre ráterhelni, a kiállított
jövedelemigazoláson jeleznie kell, hogy
nem vont le elõleget

– Az értékpapírra vonatkozó jog révén
megszerzett vagyoni érték adózási sza-
bályai kiegészülnek a vételi és eladási
opciók kötelezettjének, illetve jogosultjá-
nak jövedelmét, valamint a jövedelem-
szerzés idõpontját meghatározó szabá-
lyokkal

– Az egyéni cégként bejegyzett egyéni
vállalkozó társas vállalkozássá alakulása
esetén, az átalakulás napjára megállapí-
tott adó soron kívüli megfizetése és
bevallása helyett az egyéni vállalkozó

éves bevallásában teljesítheti adókötele-
zettségét

– Az egyéni vállalkozó az adóévben
megszerzett vállalkozói jövedelmének
25%-a helyett annak 50%-a erejéig
képezhet fejlesztési tartalékot (500 mil-
liós korlát marad)

– Megszûnik az egyéni vállalkozó inter-
net-használatának évi 60 ezer forintos
költségszámolási korlátja. Ha a magán-
személy telephelye a lakásán van, akkor
50 % minõsül költségnek, ha nem a lakás
a telephely, akkor az egész.

– Az elhunyt egyéni vállalkozó tevé-
kenységének folytatására vonatkozó ren-
delkezések kiegészülnek olyan esetre,
amikor az özvegy vagy az örökös maga is
egyéni vállalkozó, de más adózási módot
alkalmaz, mint az elhunyt  

– Kisvállalkozói kedvezmény akkor is
érvényesíthetõ, ha beruházás elsõdlege-
sen mezõgazdasági termelést szolgál

– Az egyéni vállalkozó meghatározott
esetekben legfeljebb 50 millió forint vál-
lalkozói adóalap után csak 10 % vál-
lalkozói személyi jövedelemadót fizet 

APEH Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatósága

Tájékoztató a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtásról

Az alábbi jelzõrendszeres kitelepítés
elsõ turnusára való jelentkezés 2008.
március 15-ével fejezõdik be. Az új
jelentkezõknél az eszköz telepítése ez-
után már a jelentkezés sorrendjében és
lassabban történhet.

Kérjük azokat, akik úgy gondolják, ez a
szolgáltatás számukra hasznos és igény-
be szeretnék venni, vagy fontolóra vet-
ték ennek lehetõségét, a fenti határidõig
jelezzék ezt a Humán Szolgáltató Köz-

pontnak, hogy minél hamarabb ki tudjuk
elégíteni teljes körben az igényeket!

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a jogszabályoknak megfelelõen és Üllõ
Város Képviselõ-testülete támogatásának
köszönhetõen Üllõn is elérhetõ új szol-
gáltatásunk, a jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtás.

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
mindazoknak az idõskorú és fogyatékos
személyeknek javasoljuk, akik a saját ott-
honukban élnek, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászorulnak, és a
segélyhívó készülék megfelelõ használa-
tára képesek. Szolgáltatásunk célja az ön-
álló életvitel fenntartása mellett felmerülõ

krízishelyzetek megelõzése, elhárítása.
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
folyamatos készenléti rendszerben mû-
ködik, tehát folyamatosan mûködik és
elérhetõ. 
A szolgáltató által fenntartott diszpécser-
központ segélyhívás esetén a segítséget
kérõ nevének, címének és az egyéb ren-
delkezésre álló információknak a közlésé-
vel értesíti a készenlétben lévõ gondozót. 
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
keretében biztosítjuk az ügyeletes gon-
dozónak a helyszínen történõ haladékta-
lan megjelenését, a segélyhívás okául
szolgáló probléma megoldása érdekében
szükséges azonnali intézkedések
megtételét, szükség esetén további
egészségügyi vagy szociális ellátás kez-
deményezését.

Felhívás
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Február elsõ napján a Harmónia Zeneiskola zenetanárai színvonalas, szívme-
lengetõ, szenzációs hangversenyt adtak "otthonukban", a zeneiskolában.
Hagyományos év eleji koncertjükön idén a 2008-ban jubiláns zeneszerzõk
mûveibõl válogattak változatosan.
Mint a "nagyok" az Operában, a koncert egy Rossini nyitánnyal kezdõdött több
zenetanár összehangolt közremûködésével. A mû átiratát a zeneiskola új igaz-
gatója készítette, aki a betegségek miatt az est hangversenyét is sziporkázva,
humorral és történelmi háttérrel felvezetve konferálta. 
A vidám, pergõ és pezsgõen friss zeneszámok között a lírikus mûvek is helyet
kaptak. Minden hangszer, amit tanulni lehet a Harmónia Zeneiskolában, meg-
szólalt ezen a hangversenyen. Több énekszám kimaradt a szopránénekes-zene-
tanár betegsége miatt, így a duettek sajnálatos módon elmaradtak errõl a kon-
certrõl. De az elhangzott hangulatos zeneszámok és a közönség lelkes és gyakran
vastapsa kifejezte, hogy a klasszikus slágerekbõl való válogatás tárháza kimerít-
hetetlen. 
Csak néhány kiemelés az elhangzottakból: Hunyadiból a Palotás, Radetzky
induló, Schubert: Szerenád, Grieg,  Rimszkij-Korszakov: Hindu dal, és néhány
Gershwin szám zongorán, ill. énekkel és a zenészek páratlan improvizációjával.
A koncert elõtti napon teljes teltház elõtt hallgathatták meg ezt a mûsort a
zeneiskolánkban tanuló növendékekék és szüleik. Megtapasztalhatták, hogy
milyen jól együtt tudnak muzsikálni zenetanáraik. Itt is ráérezhettek a kama-
razenélés örömére, a jó összhang szépségére.
A zene által jó hangulatba tudtak jönni a hallgatók, akár egy nehéz hét után, egy
fáradt estén is.
Mindkét estén egy külön kedveskedés is várt a hallgatóságra A zongora alatt
megbújó csodaládika mindig rejteget valamit a hallgatóságnak. Így történt ez
most is. Az évfordulós zeneszerzõk CD-it rejtette ezennel a ládika. A megszá-
mozott székeken ülõknek kedvezhetett a szerencse. A növendékeknek kérdésekre
kellett válaszolniuk, hogy a cd-ket megnyerjék. A szerencsés nyertesek ezután
otthon is meghallgathatják az itt elhangzott sláger-mûveket.
Mindig meghatódva fogadtam és hallgattam a zenetanárok koncertjét. Hiszen egy
alapfokú mûvészetoktatási in-
tézményben egyáltalán nem
az az elvárás a zenetanárokkal
szemben, hogy koncertezõ mû-
vészekként tanítsanak. (Pl. egy
földrajztanártól sem várhatja
el senki, hogy elõadást tartson
a Mindentudás Egyetemén!
Attól még remekül taníthatja
tárgyát!) Egyáltalán nem ter-
mészetes, hanem micsoda aján-
dék, hogy koncertezni is képesek zenetanáraink. Gratulálunk nekik, és köszönjük
szépen, hogy megörvendeztettek bennünket ezzel az emlékezetes koncerttel.
A koncert befejeztével a Szülõi Egyesület virággal köszönte meg minden szerep-
lõ kolléga közremûködését. Mi is köszönjük!

Üllõ, 2008. február                                                        Pechtolné Kis Melinda  

Komolyzenei slágerek koncertje
A rendszer alkalmas arra is, hogy a
mentõket, tûzoltókat és rendõrséget is
lehessen általa értesíteni.

Az igénylõnél a segélyhívó készüléket
ingyenesen biztosítjuk, de a jelzés to-
vábbítására szükség van vonalas tele-
fonra, amelyet az ellátottnak magának
kell biztosítania. A telefonvonalra azért
van szükség, mert a jelzések, riasztá-
sok telefonvonalon keresztül történ-
nek. Ugyanakkor ezek a jelzések és a
riasztások rendszer általi mûködése a
továbbiakban nem terheli a telefon-
számlát, tehát költségmentes.

Szolgáltatásunkat mindazoknak a fi-
gyelmébe ajánljuk, akik 
– egyedül élõ 65 éven felüli szemé-
lyek,
– egyedül élõ súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg személyek,
– kétszemélyes háztartásban élõ 65
év feletti, illetve 
– súlyosan fogyatékos vagy pszichiát-
riai beteg személyek, ha az egészségi
állapota indokolja a szolgáltatás folya-
matos biztosítását.

Kérjük, hogy amennyiben tájékoz-
tatónk felkeltette figyelmét, és szeretne
a rendszerre rácsatlakozni, vagy sze-
retné idõskorú hozzátartozóját bizton-
ságban tudni, jelezze a Humán Szol-
gáltató Központban személyesen az
Üllõ, Ócsai út 8. szám alatt, vagy tele-
fonon is szívesen adunk tájékoztatást a
320-023 telefonszámon.

Gazsi Csaba
Igazgató

Harmónia Zeneiskola

Üllõ, Pesti út 53.  •  Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1  •  http://home.hu.inter.net\harmonia

Kert- és park gondozás, építés, 
használaton kívüli telkek karbantartása, 

õszi és téli erdõápolás, vízelvezetés, gépi
kaszálás, parlagfû és gyommentesítés.

Érdeklõdni lehet a 06 70 39-68-123 és a 
06 70 39-68-123 számon, valamint az

uvkkft@monornet.hu e-mail címen.

Városüzemeltetõ Kft.
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Tisztelt Választópolgár!

Tájékoztatom Önt, hogy 2008. március 9-én (vasárnap)  ügydöntõ népszavazásra kerül sor a következõ kérdésekben:

• "Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésen megtartott 
népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?"

• "Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért 
a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ  év január 1-jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?"

• Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak 
ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?"         

Értesítõ

2008. február 22-ig névre szóló "Értesítõben"-ben kap tájékoz-
tatást minden választópolgár a névjegyzékbe történõ felvétel-
rõl. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben ezen idõpontig az
értesítõt nem kézbesítik az Ön számára, ennek okáról érdek-
lõdjön a Polgármesteri Hivatalban (A. épület 3. szoba; ügyin-
tézõ: Lazáné Széll Éva; tel.: 320-011/108.)
Amennyiben a névjegyzékbõl kimaradt, minél elõbb kezdemé-
nyezze névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már
nem lesz lehetõsége!
A névjegyzékbõl történõ kihagyás, törlés, illetõleg a névjegy-
zékbe való felvétel miatt 2008. február  27-én 16.00 óráig lehet
kifogást benyújtani. 

A szavazás helye

A szavazás – a korábbi évekhez hasonlóan – a település 10
szavazókörében kerül lebonyolításra. Az "Értesítõ"-ben tájé-
koztatjuk annak a szavazóhelyiségnek a címérõl, ahol leadhat-
ja szavazatát.

Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar
Köztársaság nagykövetségén vagy fõkonzulátusán szavazhat.
Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2008.
február 22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja
útján a Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl.
Az ehhez szükséges kérelem letölthetõ az Internetrõl
(www.valasztas.hu), továbbá ott arról is tájékozódhat, hogy
mely országok mely településein van lehetõség a szavazásra.

Igazolás

Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhe-
lyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolás 2008. már-
cius 7-ig kérhetõ a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatalban.
(üllõi lakóhellyel rendelkezõk esetén: A épület 3. szoba, Lazá-
né Széll Éva ügyintézõ).
Az igazolás alapján a választópolgár azon a magyarországi
településen szavazhat, ahol tartózkodik.

Ott a szavazás napja elõtt a Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl,
a szavazás napján pedig az igazolással szavazók számára kije-
lölt szavazókör szavazatszámláló bizottságától kérheti a név-
jegyzékbe való felvételét.(Üllõ településen a 2. számú szava-
zókörben /Könyvtár, Vasadi u.1./ van lehetõség az igazolással
történõ szavazásra. Az ország más településen e célra kijelölt
szavazókörök az interneten (www.valasztas.hu) megtalál-
hatók.)

Fontos változás, hogy ha valaki igazolást kért és kapott, de
mégsem tartózkodási helyén hanem lakóhelyén kíván
szavazni, csak 2008. március 6-án 16.00 óráig kérheti vissza-
vételét a névjegyzékbe.

Mozgóurna kérése

Ha a választópolgár mozgásában gátolt, kérésére – Magyaror-
szágon – mozgóurnával szavazhat.

Figyelem!

Mozgóurna – a korábbi gyakorlattól eltérõen – 
csak írásban kérhetõ. 

Mozgóurnát a szavazás napja elõtt  a helyi választási irodától,
a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

Szavazás módja

Szavazni 2008. március 9-én reggel 6.00 óra és 19.00 óra
között lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap
készül. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az
alatta elhelyezett körbe tollal írt  "X"  vagy "+" jellel. Egyéb
jelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe!

A népszavazás eredményessége

Az ügydöntõ népszavazás akkor eredményes, ha az adott kér-
désre az ország összes választópolgárának több mint egyne-
gyede azonos választ ad.

Tájékoztató a 2008. március 9-én tartandó országos ügydöntõ népszavazásról

N E P S Z A V A Z Á S

A z  Ü l l õ i  H i r m o n d ó  2 0 0 8 - b a n  1 1  a l k a l o m m a l  j e l e n i k  m e g !
L a p z á r t a  m i n d e n  h ó n a p  u t o l s ó  n a p j a
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2008. január 31-én a Közép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ, Szakmai Konferenciát tartott a Hotel
Helia  Dísztermében. A mintegy 285 fõt regisztráló konferen-
cia soraiban az üllõi Civil Kht. képviseletében ott volt Vécsey
Adrienn ügyvezetõ, Gajdos András logisztikai vezetõ, Skultéti
Ildikó az Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke, és
Balogh Lajos rehabilitációs szakember. 
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (rövidítése: ÁFSZ)
közremûködésével neves szakemberek tartottak elõadást, a
2008. január 1-tõl életbelépõ – rokkantsági nyugdíj helyett –
rehabilitációs járadékra vonatkozó jogszabályokról.
A mintegy ötórás konferenciát Vass István, a Közép-magyar-
országi Regionális Munkaügyi Központ Fõigazgatója nyitotta
meg. Ezután, A rehabilitációs járadék szerepe egy aktívabb köz-
gondolkodás kialakításában címmel Lechnerné Vadász Judit,
rehabilitációs szakértõ, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
részérõl tartott beszámolót.  Majd Õt követte Fekete László
fõosztályvezetõ, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal,
Rehabilitációs Fõosztály részérõl, aki a rehabilitációs
járadékkal kapcsolatos feladatok az ÁFSZ, a munkaügyi
központok szerepét taglalta. Az orvos szakértõi rendszer áta-
lakításának jellemzõit dr. Juhász Ferenc fõigazgató, az
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet részérõl
tartott elõadást. 

"Együtt a Rehabilitációért"

A választópolgárok döntése az Országgyûlés számára 3 évig
kötelezõ.

Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az
Országgyûlésre.

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben a  népszavazással kapcsolatosan bármilyen
információra van szüksége készséggel állnak  rendelkezésére
a helyi választási iroda tagjai az alábbi elérhetõségeken:

• Földvárné dr. Kürthy Krisztina jegyzõ, HVI vezetõ   
29/320-011/105 vagy 141 mellék

• Virág Andrea aljegyzõ, HVI vezetõ-helyettes            
29/320-011/138 mellék

• Lazáné Széll Éva ügyintézõ                                        
29/320-011/108 mellék

• Maróthy Károlyné ügyintézõ                                      
29/320-011/145 mellék

E-mail: titkarsag@ullo.hu vagy jegyzo@ullo.hu

Földváriné dr. Kürthy Krisztina
jegyzõ, Helyi Választási Iroda Vezetõje

Ezek után szóesett a rehabilitációs járadékkal kapcsolatos
feladatok a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, a szociális
és munkaügyi rendszer integrációja, szociális rehabilitációs
feladatok, valamint a fogyatékossággal élõ emberek
érdekében történõ egyenlõ esélyû hozzáférés területén várható
EU-s fejlesztések áttekintése.
Néhány jogszabály, ami az olvasót érdekli, érinti: Rokkantsá-
gi nyugdíjra az jogosult, akinek egészségkárosodása 79 száza-
lékot meghaladó mértékû, vagy 50-79 százalékos mértékû, ez-
zel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását
megelõzõ munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció
nélkül nem alkalmas. A rehabilitációs szakértõi szerv szakvé-
leménye alapján rehabilitációja nem javasolt. Az egészségká-
rosodás mértékét és a rehabilitálhatóságot az Országos Reha-
bilitációs és Szociális Szakértõi Intézet állapítja meg.
Megszûnik a  rokkantsági nyugdíjra jogosultság, ha 
• a nyugdíjas már nem rokkant, vagy
• keresõtevékenység folytatása esetén hat egymást követõ
hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a rok-
kantsági nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset összegének
90%-át, illetve annak a megállapítást követõen a rendszeres
nyugdíjemelések mértékével növelt összegét, de legalább a min-
denkori kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) összegét.
2008. január 1-tõl az egészségkárosodást szenvedett szemé-
lyek számára új társadalombiztosítási nyugellátás került beve-
zetésre. A rehabilitációs járadék megállapítására irányuló igé-
nyt a lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatóságon az ONYF 3515-270/C számú nyomtatványon
lehet benyújtani, érvényesíteni. A rehabilitációs járadék
összegét a III. csoport szerint járó rokkantsági nyugdíjjal meg-
egyezõ módon kell megállapítani. Az ellátás összege a
magánnyugdíj-pénztári tagságtól függetlenül megegyezik a
III. csoport szerint járó rokkantsági nyugdíj összegének 120
százalékával. A rehabilitációs járadék a rehabilitációhoz szük-
séges idõtartamra, de legfeljebb 3 évre állapítható meg. A re-
habilitációs járadékra jogosult a rehabilitáció sikeres megva-
lósítása érdekében a regionális munkaügyi központtal együtt-
mûködésre köteles. A járadék összegébõl nyugdíjjárulékot kell
fizetni, ezért a járadék folyósításának idõtartama a nyugdíjra
jogosító szolgálati idõnek minõsül.
A gyors ügyintézés érdekében az Internet segítségével is rá-
kapcsolódhat az ÁFSZ rendszerére – www.afsz.hu –, ahol
nemcsak munkát kereshet, de a cégek számára fenntartott
adatbázisba felteheti önéletrajzát. E-mail címmel regisztrálhat
a hírlevélre, ahol naprakész információkról tájékozódhat!

Tóth S. Tibor 

R Ó L U N K  I S  S Z Ó L

Üllõi Közösségi Ház • 2225 Üllõ, Gyömrõi út 24.

Tel.: 06 - 29 / 321 - 933  •  Üzemeltetõ: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu
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T A V A S Z I Z S O N G Á S

Ki volt Valentin? Nem könnyû válaszolni erre a kérdésre. Az
egyik könyvben azt olvashatjuk, hogy két Valentin volt, kiknek
történetébõl egy legenda született, mások vitatják, hogy ketten
lettek volna, egyes források viszont három Valentinról beszél-
nek. Íme néhány a különbözõ történetekbõl:

Valentin római pap volt, aki Claudius császár üldöztetése alatt
vértanúként halt meg i. sz. 269-ben vagy 270-ben.
Valentin, Terni püspöke volt, aki Rómában halt meg vértanú-
ként.
Valentin fiatal keresztényként élt a keresztény vallás üldözteté-
se idején. Hitéért elfogták és börtönbe zárták, majd halálra ver-
ték 269. február 14-én. Amíg börtönben volt a legenda szerint
üzeneteket küldött a barátainak: 

"
Ne felejtsétek el Valentint!" és

"
Szeretlek benneteket!"

Egy másik történet szerint Valentin pap volt, aki titokban páro-
kat adott össze, ellenszegülve ezzel Claudius császár törvényé-
nek, amely átmenetileg megtiltotta a házasságkötéseket.

Valentint bebörtönözték, mert megtagadta a pogány istenek
imádását. A börtönben barátságot kötött a börtönõr lányával. A
legenda szerint imájával gyógyította meg a lányt, és kivégzésé-
nek napján üzenetet írt neki, amit így írt alá: "A Te Valentinod".

A rómaiak február 15-én tartották Luperkalia ünnepét. Ezt a ta-
vasz-ünnepet Luperkusz isten tiszteletének szentelték, aki a
nyájak és a termés védelmezõje volt. Az emberek dalolva és
táncolva könyörögtek Luperkuszhoz, hogy megvédje a nyá-
jaikat és vigyázzon az emberek és az állatok egészségére és ter-
mékenységére. Az ünnep éjjelén a fiatal nõk belerakták a nevü-
ket egy kerámia korsóba, a férfiak pedig húztak belõle egy-egy
nevet. Az ünnepség és a táncok idejére párok lettek, sõt gyakran
egész évben együtt maradtak.
Valentin nap azért van, hogy megünnepeljük egy szent emlékét,
aki tisztelte a szerelmet és a romantikát, amikor az emberek
szerelmes üzeneteket cserélnek. Mások szerint késõbb sokan
összetévesztették a norman-francia 'galantin' szóval, ami szerel-
mest jelent. Az idõk során a két hiedelem összefonódott, mely-
nek eredményeképpen Szent Valentinra úgy emlekezünk, mint
a szerelmesek védõszentjére.

Történet

...avagy mi is az a Valentin nap...

Nincsen farsang fánk nélkül….

A farsangi fánk története

Vízkereszttõl – január 6-tól – egészen a negyvennapos böjt
kezdetéig  tart a  farsangi, báli szezon.  A magyar farsang ha-
gyományos tésztája a fánk, ismerkedjünk meg a történetével,
receptjével. 
A legenda szerint a fánk története Bécsben kezdõdött.
Amikor egy Krapfen nevû pék meghalt, a felesége vette át a
pékmûhely vezetését. A pékség híres volt finom kenyerérõl, a
város végébõl is elzarándokoltak az emberek, hogy megvegyék.
Egyik nap a kenyér nem készült el idejében. A vásárlók egyre
türelmetlenebbek lettek, zúgolódtak, addig-addig, hogy a pékné
kijött a sodrából, és egy darab kenyértésztát, ami éppen a
kezében volt, valakinek a fejéhez akart vágni. Mivel elvétette a
célzást, nem találta el kiszemelt áldozatát, így a tészta a kályhán
lévõ lábasba pottyant, ebben a lábasban pedig zsír forrdogált. A

tészta a zsírban pár perc alatt arany-
sárgára sült, így a véletlennek

köszönhetõen megszületett
az elsõ fánk. A bécsiek

azóta is Krapfen-
nak hívják.

Íme, az igazi farsangi fánk receptje:

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 db tojássárgája, 10 dkg vaj, 1,5 dl
tej, 2 dkg élesztõ, 5 dkg kristálycukor, 4 dl olaj, 3 dkg porcukor,
30 dkg lekvár, csipet só.
A tejet meglangyosítjuk, feloldjuk benne a kristálycukrot és az
elmorzsolt élesztõt. Néhány percig szobahõmérsékleten pihen-
tetjük. Utána kevés lisztet teszünk hozzá (ez a kovász), és a to-
jássárgáját hagyjuk kissé felhabosodni. A többi lisztet elõmele-
gítjük, majd a közepébe fészket képzünk. Lassan hozzáadjuk a
felfuttatott élesztõt úgy, hogy elõször a tojássárgájával kevered-
jen el, majd fokozatosan nagyobb ívben, kevergetve beledol-
gozzuk a lisztet. Ha a tészta egynemûvé vált, hozzáadjuk a sót
és az olvasztott vajat. Erõteljes mozdulatokkal dagasztjuk, szin-
te pumpáljuk a kezünkkel. (Dagasztásra alkalmas robotgépben
lassú fordulaton készíthetjük.) A tésztát addig dagasszuk, míg
elválik az edény falától, és hólyagosodni nem kezd. Letakarjuk,
és szobahõmérsékleten 30-40 percig kelesztjük. Huzatmentes
hely biztosításával és a letakarással kedvezõ életfeltételeket biz-
tosítunk a kelesztõ gombák elszaporodásának, miáltal a tésztánk
laza, könnyû lesz. Ha megkelt, meglisztezett gyúródeszkára
borítjuk és óvatosan kb. 3-4 cm vastagságúra kihúzzuk. Lisztbe
mártott pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, majd letakarva ismét
10 percig kelni hagyjuk. Vigyázzunk: a kiszaggatott fánk oldal-
só peremét ne lisztezzük össze, sõt, kezünkkel se érintsük! Mély
serpenyõben vagy lapos lábosban felhevítjük az olajat, ügyelve,
hogy se túlságosan forró, se túl hideg ne legyen (a hõmérséklet
kb. 170 fokos). A fánkokat óvatosan forgatva a kezünkben,
ujjunkkal egyik oldalukon középig benyomjuk, majd ezzel le-
felé fordítva helyezzük az olajba. Mindkét oldalon aranybarnára
sütjük, lecsurgatjuk. Porcukorral meghintve, kikevert lekvárral
tálaljuk.

Adójának 1%-át várja és köszöni az
Üllõi Templomért Alapítvány

Adószám: 18703351-1-13



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

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

Optika
Várnagyné Száraz Éva

Látszerész mester

Üllõ, Wesselényi u. 6.
Tel.: 29 / 320 - 881

Speciális 
szemüveglencsék:

vékonyított, progresszív, 
fényre sötétedõ

Nyugdíjasoknak 
25% kedvezmény

új szemüveg készítésekor.



Az iroda nyitvatartása:

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

Pinczelné Egyed Györgyi

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:

503/0804

eg
y 

h
el

yr
õ

l


