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Bensőséges hangulatú megemlékezést szervezett az Árpád-központ Alapítvány 2009. február 20-án délután.
A temetőben elhelyezett emléktábla előtt Dr. Zakar Péter a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke mondott
köszöntőt, majd Soós atya újraszentelte a ravatalozó melletti márványtáblát.
Az eseményeknek különös hangulatot adott, hogy a jelenlévők között nem csak érdeklődők hanem családtagok
is, gyermekek, unokák, dédunokák is megjelentek. Nekik nem „történelem” volt, amiről szónokok beszéltek,
hanem az életük.

Képviselőtestületi ülés volt
Üllés Község Képviselőtestülete 2009. február 17-én tartotta ezévi első ülését.
A napirend módosítási döntéseket követően elsőként a készülő Rendezési Terv vitaanyagát és a
Helyi Építési Szabályzat tervezetét tekintették át a képviselők, illetve döntöttek újabb 6
településfejlesztési döntésről. (A Rendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat tervezetét a
képviselőtestület társadalmi vitára bocsátja, a lakosok a Polgármesteri Hivatalban személyesen,
valamint a www.ulles.hu honlapon tekinthetik meg, és észrevételezhetik a készülő anyagot)
Második napirendi pontban az önkormányzat 2009. évi költségvetését - 607.551 Ft bevételi és
607.551 Ft kiadási főösszeggel, 570.351 Ft működési bevételi és működési kiadási főösszeggel és
28.726 ezer forintos forráshiánnyal fogadták el. Jelentős változás lesz költségvetésünkben, hogy az
idei évben Forráskút oktatási intézményeinek költségvetése beépül Üllés Község
Önkormányzatának költségvetési előirányzatába, és elkülönítetten is megtalálható lesz a rendelet
mellékleteiben. Forráskút Község Önkormányzata az intézményeinek működéséhez 39.264 ezer
forint működési célú pénzeszköz átadásával járul hozzá, melyet havonta egyenlő részletekben
fognak utalni. A közoktatási intézményi társulás által önkormányzatunk éves szinten 20.961 ezer Ft
pluszbevételhez jut, mellyel egyrészt csökkenthető a forráshiány összege, másrészt a pluszbevétel
30 %-ának iskolához történő visszajuttatásával növelhető az oktatás színvonala. A költségvetéshez
kapcsolódóan a képviselők döntöttek arról is, hogy a háziorvosi és a fogorvosi praxistámogatások
összegét a jövőben nem inflációval növelten, hanem az előző, 2008. évi bázisszinten folyósítják.
Következő napirendi pontban a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásához beérkezett
pályázatok elbírálásáról döntöttek. Pályázati felhívásra 9 civil szervezet nyújtott be támogatási
kérelmet. A 2008-ban is támogatott civil szervezetek támogatásának összegét az elmúlt évi
összeggel fogadták el, az idén először pályázó civil szervezet támogatási kérelmét – figyelemmel az
önkormányzat anyagi helyzetére - csak részben tudták teljesíteni.
A Képviselőtestület módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok
térítési díjáról szóló 6/2007. (III.28)Kt.ör. rendeletét. A módosítás a házi segítségnyújtás
szolgáltatás térítési díjcsökkentésére vonatkozott. A módosítás értelmében az eddigi 350 Ft-os
óradíjat 200 Ft-ra, az eddigi 250 Ft-os óradíjat 150 Ft-ra csökkentette.
A testület az üllési székhelyű F-Z Team Kft területvásárlási igényéről, a 079/52 hrsz-ú ingatlan
eladásáról döntött.
A testület határozott a TÁMOP Gyermekház pályázat benyújtásáról. A pályázat 100 %-os
finanszírozottságú, önerőt biztosítani nem kell. Nyertes pályázat esetén a Felszabadulás utca 28.
szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása valósulhatna meg, valamint 0-5 éves korú hátrányos
helyzetű gyermekek fejlődését tudnánk hatékonyan elősegíteni 2 éven át.
A képviselők elfogadták a bérleti és szolgáltatási szabályzatot. A szabályzat teljes körűen kiterjed
az önkormányzati ingatlanok, eszközök és szolgáltatások bérleti díjaira. (A szabályzat díjtételeit a
következő lapszámban olvashatják a Tisztelt olvasók)
A képviselők határoztak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz új piac megépítésére
benyújtott pályázat közbeszerzési eljárásának megkezdéséről, valamint az Üllés és Forráskút
Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje
igazgatói munkakörére kiírt pályázati felhívásról.
Az ülés legvégén a képviselők módosították az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjának mértékéről szóló 4/1997. (II.28)Kt.sz. rendeletet. A módosítás értelmében minden
képviselő lemond a tiszteletdíjának 20 %-áról. A képviselők február 28-ig nyilatkoznak, milyen
célra ajánlják fel ezt az összeget.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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PÁLYÁZAT
Üllés Község Képviselőtestülete
Pályázatot hirdet
önkormányzati ingatlan bérbeadására
Üllés Község Képviselőtestülete 117/2008. (XI.18.) Kt. számú határozata alapján nyílt pályázatot hirdet az
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.
Az Önkormányzat a fenti ingatlanokat haszonbérbe kívánja adni, azzal a feltétellel, hogy a bérlő köteles azt rendben
tartani és a növényvédelmi előírások betartásával állagmegóvásáról gondoskodni.
A pályázat tárgya:
Üllés Község Önkormányzata határozott időre haszonbérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező alábbi
ingatlanokat:
Belterületi földek összesen
hrsz
besorolás
elhelyezkedés
földterület nagysága
679/17
beépítetlen terület
Kóbori Kovács Béla mögött
640 m2
690
beépítetlen terület
Gyuris Ervin mögött
352 m2
Külterületi földek
hrsz
besorolás
elhelyezkedés
földterület nagysága
szennyvíztelep, hulladékudvar
072/22
szántó, rét
környéke
6387 m2
szennyvíztelep, hulladékudvar
072/23
szántó, rét
környéke
12160 m2
szennyvíztelep, hulladékudvar
0138/13
szántó
környéke
480 m2
A bérleti idő:
A bérleti idő: max. 5 éves időtartam
A bérleti díj:
A bérleti díj minimális mértéke: 1 Ft/ m2
A pályázat elbírálása:
A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempontok:
- korábban fennálló haszonbérlet
- szomszédos ingatlan tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője
- indokoltság (művelési terv szerint)
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
• a pályázó adatai: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám
• a pályázó által folytatni kívánt tevékenység megjelölése (növénytermesztés, gyümölcsös telepítés…)
• indokoltság bemutatása (vállalkozásfejlesztés, szomszédos ingatlan, termelésbővítés…)
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 31.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez (6794 Üllés,
Felszabadulás u. 40.).
Pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál vagy letölthető a www.ulles.hu
honlapról. A pályázatokat határidőig személyesen vagy postai úton lehet leadni. A határidőn túl benyújtott pályázat
nem kerül elbírálásra.
A pályázatok elbírálásáról Üllés Község Képviselőtestülete a beadási határidőt követő soros testületi ülésen dönt, az
eredményről a döntést követő 15 munkanapon belül tájékoztatja a pályázókat.
A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést
kötni.
További felvilágosítást Üllés Község Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodájában, vagy a 62/282-122/115-ös
telefonszámon lehet kérni Papp Ágnes ügyintézőtől.
Dr. Sugár Anita, jegyző

Polgármesteri Hivatal hírei
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1%
A 2008. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére ajánlhatja fel a lakosság:
- „Üllés Lakosságáért” Közalapítvány
adószáma: 18457122-1-06
- Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
- Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06
- „Remény” Nagycsaládos Egyesület
adószáma: 18452512-1-06
- Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
- Árpád Horgászegyesület
Adószáma: 18461974-1-06
- „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
- Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
- Üllési Ifjúsági Sportegyesület
Adószáma: 18474141-1-06

Második l %
Ha a 2008. évi személyi jövedelemadó második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a www.apeh.hu internetes címen
tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak részére megképezett technikai számokról (ha a Magyar
Katolikus Egyházat kívánják támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011 számot írhatják be.)

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az

SZILÁRD HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJA –
2009. január 1-jétől

Üllési Okmányiroda

Tájékoztatás

2009. március 02-tól 2009. március 08-ig

A január havi Üllési Körképben közzétettük a szilárd
hulladékszállításért fizetendő díjak összegét. A díjak
emelését a hulladékudvar működtetésének költségei
indokolják, melyek az árba beépültek.
Megértésüket köszönjük.
Polgármesteri Hivatal

Zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

Nőnapi köszöntő
Minden férfi életében kitüntetett szerepe van a hölgyeknek,
hiszen életünk meghatározó pillanataiban mindig mellettünk állnak
nagymamaként, anyaként, feleségként, barátként, megértő társként.
Ők teszik szebbé mindennapjainkat,
kedvességük, gyengédségük, gondoskodásuk nélkül nem lenne teljes az életünk.
Nőnap alkalmából köszöntöm most őket abban a reményben, hogy
nemcsak március 8-án, hanem az év minden percében érzik szeretetünket és megbecsülésünket.
Nagy Attila Gyula
polgármester
Helyi adók befizetése
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2009. I. félévi magánszemélyek kommunális adóját, az iparűzési adó előleget
valamint a gépjárműadót késedelmi pótlékmentesen március 16-ig lehet befizetni.
A befizetési csekkeket minden bel- és külterületi lakos postai úton fogja megkapni.

4

Tisztelt Olvasók!
Épp hogy a szeretet ünnepén túl vagyunk, máris arról zeng a sajtó és a média, hogy mennyi és milyen személy elleni
erőszakos cselekmények látnak napvilágot országszerte.
Ahogy ezt a hírforrások már beharangozták, mindenki számára sejthető, hogy milyen veszélyekkel kell számolnunk
környezetünkben akár a mindennapok folyamán is.
Ezt természetesen a térség községeinek családias életterében szerencsére nem következhet be, de mindezektől
függetlenül jó tisztában lenni azzal, hogy ha bármilyen atrocitás érne bennünket, miként védhetjük meg magunkat a
törvény felajánlásával.
Az 1978 évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről az alábbi megfogalmazásban tér ki, a védekezés lehetőségére.

A jogos védelem

29. § (1) Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy közérdek ellen
intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.
A törvénymagyarázat útmutatást ad az (1) bekezdés megértésében.
- „A jogos védelem esetében a támadás-elhárítás - mint cél - szabja meg a határt.”
A jogos védelemből fakadó törvényi mentesség akkor illet meg minket, ha cselekményünk csak a kialakult támadás
elhárítására irányul, és csak olyan mértékben amekkora a támadás elhárításához szükséges. Amennyiben a
sérelmünkre történt befejezett cselekmény megtorlása vezérel minket, úgy már a törvény nem mentesíti
cselekményünket.
- „A jogtalan támadás esetén a megtámadott általában nem köteles meneküléssel kitérni a támadás elől; kivételesen
azonban a büntetőjogilag közömbös elhárítási mód választásának a kötelezettsége terheli a hozzátartozót a felmenője,
testvére vagy házastársa részéről ellene intézett, illetőleg fenyegető támadás esetén.”
A magyarázat szövege egyértelműen utal arra, hogy a védelem érdekében felléphetünk a támadóval szemben, kivéve
ha közvetlen családtag követ el ellenünk erőszakos cselekményt, ekkor kell a „közömbös elhárítási mód”-ot
(meneküléssel való kitérést) választanunk.
- „ A jogos védelem szükségességének megítélését nem lehet kizárólag a támadó és a védekező személynél levő
eszközök veszélyességének mechanikus vizsgálatára korlátozni, hanem a konkrét veszélyhelyzet felmérése, az
egymással szemben álló személyek adottságai, a támadók, illetőleg védekezők számaránya, fizikai erőfölénye és az
ebből fakadó támadási és védekezési lehetőségek alapján kell a helyzetet értékelni.”
A jogos védelmet megalapozandó veszélyhelyzet elhárítására tett megfelelő intézkedésünk előtt több kritérium
értékelésével is számolnunk kell, ezek között az „eszközök veszélyességén” túlmenően a személyek adottságait, az
erőfölényt, a támadók, védekezők számarányát is figyelembe kell venni az arányosság feltérképezéséhez.
- „Az élet ellen irányuló támadás esetén azonban - a védett jogtárgy egyenértékűsége folytán - az arányosság
vizsgálata szükségtelen. Más a helyzet, ha a támadás a testi épség ellen irányul. Ilyen esetben az elhárító
magatartásnak arányban kell állnia a támadással.”
A magyarázat alapján az élet ellen irányuló cselekmény esetén nincs szükség mérlegelni annak elhárítására való
törekvésünk mértékét, minőségét, viszont azzal tisztában kell lennünk, hogy a támadás valójában élet ellen szól-e,
vagy csak testi épséget fenyeget, mert a testi épséget veszélyeztető szándékos magatartást sem lehet aránytalanul
magas ellentámadással elhárítani.
A fenti tartalom mindenképp józan ítélőképességet vár el az adott helyzetbe kerülő személyektől, ezért annak azonnali
felmérése nagy felelősséget hordoz magában. Mindezek miatt még mindig a legegyszerűbb és legcélravezetőbb,
rendőrségi segélyhívó számot tárcsázni – 107 vagy 112, de ha a késedelem veszéllyel járna magunk is felléphetünk a
támadókkal szemben.
Kőrösi Tibor r. tzls.
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csoport hírei:

csoport hírei:

Lassan visszaszaporodtunk, meggyógyultak a
pajtások,
Borika és Anikó néni is várta ezt a pillanatot.
Megmérték mekkorát nőttünk, s hogy milyen ügyesek
lettünk!
A farsangi időszakra készülünk:
Sokat színezünk, és festünk,
És csoportszobát is díszítünk!
De vajon milyen jelmezbe öltözzünk?
Van aki titokba tartja, van aki elárulja!
-„Nekem kopogós cipőm lesz és koronám…!!!”
-„Nekem meg rózsaszín ruhám és kistáskám….!!!”mondják a lányok!
A fiúk csak ámulnak, hisz ők meg zebráról és dínókról
ábrándoznak!
Február 27-én minden kiderül, mert ekkor lesz a
FARSANGI ÜNNEPÜNK.
Várunk is mindenkit sok-sok szeretettel, ezen a napon,
délelőtt 9.30. órai kezdettel!!

A „Pitypang” csoport februárja a farsang szellemében
telik.
Titokzatos súgdalózások, „..nem árulom el hogy mi
leszek….”
A közösen kiválasztott verseket, alkalmi dalokat már
minden gyerek megtanulta. A hangulat is jelzi a
farsang közeledtét, gyakran kérnek zenét, hogy
táncolni tudjanak.
Február hónapban látogatnak hozzánk a védőnénik is,
hogy megvizsgáljanak, megmérjenek mindenkit, ki
mennyit nőtt , fejlődött egy év alatt.
Február 24-25-27-én , kedden,szerdán ,pénteken, nyílt
napokat tartunk, ahol az érdeklődők megtekinthetik a
munkánkat, és a gyerekek tevékenységeit. Délelőtt
9.30-11.30-ig lehet látogatni minket.
Program:
☻Február 24. kedd: Matematika foglalkozás, vezeti
Bezdány Zoltánné Ancsa óvónéni,
☻Február 25.szerda : Természet,társadalom,ember,
vezeti Battancs Gergelyné Kati óvónéni,
☻Február 27. péntek délelőtt 9.30-11.30-ig
FARSANGI MULATSÁG
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, Pitypangék.

csoport hírei:
A terembe szorulva játékidőben olyan hagyományos
tevékenységekre is lehetőségünk volt, mint a mogyoró
törés, kukorica morzsolás, pattogtatás. Amit lehetett,
közösen, örömmel elfogyasztottuk.
A szervezett tevékenységeken kívül szabadidőben
egyéni és kollektív munkákat készítettünk egy
országos rajzpályázatra(Egy hét a kedvencemmel). Az
esetleges nyereménytől
függetlenül maga a
tevékenység is öröm volt.
Tovább gyakoroltuk a söprű és a lapát használatát,
mikor erre lehetőség nyílik a nap során, és
ismerkedünk
a
kés-villa
rendeltetésszerű
alkalmazásával. E bonyolult művelet gyakorlásában a
szülők is segíthetik gyermekeiket, ha otthon, együtt is
próbálgatják, amikor a család ideje, az aktuális menü
ezt lehetővé teszi.
A többi csoporthoz hasonlóan mi is nyílt hétre várjuk
az érdeklődőket a hónap utolsó hetében. Ennek
menetéről, és a 27-i farsangról részleteket a szülők
falán olvashatnak.

csoport hírei:
Az elmúlt hónapban részt vettünk az „Egy hét a
kedvencemmel” című rajzpályázaton. Egyéni rajzokat
és kollektív munkát is készítettünk vegyes technikával.
Egyik foglalkozás alkalmával lerajzolták a
gyerekek, hogy ki mi szeretne lenni felnőtt korában. A
legnépszerűbb szakmák a következők lettek:
●A lányok körében: kozmetikus, táncos, fodrász,
műkörmös
●A fiúk körében: tűzoltó, pilóta, rendőr, F.B.I. ügynök

A játékban egymást választják a gyerekek. Az
egyik kislány csöndet szeretne:
- Majd azt választom, aki lakatra teszi a száját.
A nap végén fel szoktuk rakni a székeket az
asztalra. Az egyik kisfiú rögtön vállalkozik:
- Majd én rakom föl a székeket, mert én vagyok a
férfi.

Gyerekszáj: Ebédnél az egyik kislány megállapítja:
-Ez marhapörkölt.
Mire a szomszédja rászól:
-Na, hogy beszélsz?
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XV.
JÓTÉKONYSÁGI
ISKOLABÁL

A hosszú, hideg tél, a fűtés számlák, vírusos
időszak befolyásolta talán, hogy a szokottnál
kevesebben voltunk az idei rendezvényünkön.
A báli bevétel felhasználásáról közösen döntöttünk:
„ Kezdjük el kiépíteni az erdei iskolához vezető
kerékpárutat!-a gyerekek biztonságáért!!!”
Ezt a nemes célt a falu lakosságának összefogásával
szeretnénk megvalósítani.
Három évi báli bevételünkkel hozzájárulunk a
költségekhez, mely több, mint egy millió forint.
Az ez évi összes bevételünk 228 000 Ft volt.
Aki részt vett a bálon az láthatta, a nevelők és a
művészeti iskolások fergeteges műsorát.
A jól összeállított zene, a bőséges vacsora fokozta a
reggelig tartó jó hangulatot.
A hozzám eljutott vélemények alapján nem is volt rossz
ötlet a DISCO.
Megköszönöm a bálat szervező szülőknek, Makráné
Körtvélyesi Tündének, Dr. Faragó M. Juditnak a
szervezői munkájukat, minden szülőnek, részt vevőnek,
támogatónak, hogy hozzájárultak a rendezvényünk
sikeréhez.
Bízom abban, hogy egy nemes cél érdekében a
továbbiakban is össze tudunk fogni.
Köszönettel: Sárközi Emília igazgató
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Könyvtár
Könyvajánlás:
Napjainkban a legtöbb ember fogyaszt olyan ételeket, amelyek elsavasítják a testet. Ennek eredményeként
sokféle egészségügyi probléma alakulhat ki, a jelentéktelen bőrirritációtól a krónikus fáradságon, a
hátfájáson és az ízületi gyulladáson keresztül olyan súlyos problémákig, mint a depresszió, a gyomorfekély
vagy a csontritkulás. A szerző bemutatja, hogy étrendünk egyszerű átalakításával, a sav-bázis egyensúly
helyreállításával milyen nagymértékű javulást érhetünk el egészségünkben.
Aki a téma iránt érdeklődik keresse a könyvtárban az alábbi könyveket:
A tejről őszintén – méreg vagy gyógyszer
Vegetáriánus élet
Csíraételek
Tested vízért kiált
A PH csoda
Élő ételek az egészségért
Egészség savtalanítással
Méregtelenítés, salaktalanítás, lazítás
Savtalanítás – a fiatalság forrása

„

§§§

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány pályázati
támogatásával előadás-sorozat valósult meg a községi
könyvtárban. A program-sorozat keretében megemlékeztünk a
Nyugatról, születésének 550. évfordulója alkalmából Mátyás
királyról,
bemutattuk
szűkebb
környezetünk
értékeit,
fejlesztettük a kreativitást.

Ótott Zsolt: A falusi
hagyományok továbbélése
Üllésen

Nagy Róbert:
Pásztorvilág
Meszesné
Volkovics
Szilvia:
Karácsonyi
kézműves
foglalkozás

Állatorvosi ügyelet
Rendelési idő: hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti Állatorvosi Rendelőnél
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 30/239-2996, 20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
Február 28-március 1
Március 7-8-a
Március 14-15
Március 21-22
Március 28-29

Dr. Szőke Csaba
Dr. Hursán Mihály
Dr. Nyári László
Dr. Papp Zalán
Dr. Szőke Csaba

06-30/324-5032
06-30/998-6139
06-30/499-724
20/973-9149, 30/239-2996
06-30/324-5032
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Gyászol az üllési labdarúgás
Gyászol az üllési és a megyei labdarúgás, elhunyt a sikeredzőnk Miskolczi Mihály.
Miska, ahogy ismerték 56 évesen hagyott itt mindenkit. A Csongrád megyei labdarúgás elismert
edzője és sportvezetője. 1988-ban lett a pusztamérgesi csapat vezetője és edzője az akkor még
bomba erős megyei harmadosztályban, bronzéremig vezette csapatát. 1993-ban Ruzsával közösen
feljutottak a megyei másod osztályba és ott értek el kiváló sikereket. 1995-től már a nagy múltú,
Újszegedi Torna Club sportvezetője és ifjúsági csapatok edzője, többszörös bajnok és utánpótlás
csapatokkal. 2000-ben megkeresték őt Gyálarétről, hogy szervezze meg többedmagával a helyi
labdarúgást. (Itt is sportvezető és az ifjúsági csapat edzője.) A gyálaréti focisikereket sokaknak
nem kell bemutatni. Fokozatosan felépítve a korosztályos csapatokat 2007-re beérett a sok
munka. A felnőtt csapat megyei első osztályban bronzérmes, az ifjúsági csapat Miska edzésével a
megyei első osztály bajnoka lett, megnyerve a szuper döntőt is. A Szegedi VSE és Gyálarét
fúziója után Miska lett a vezető a nagy múltú klubnál is.
Üllésről 2008 januárjában kerestük meg, és kértük fel a Felnőtt és Ifi csapat szakmai vezetésére.
A felnőtt csapatot utolsó helyről (2 pontról) kellett benn tartani, az Ifi csapatot kicsit felzárni,
hiszen elsők voltak ősszel, de már csak jobb gólaránnyal. Tavasszal több játékos érkezett mindkét
csapathoz és őket is be kellett építeni a keretbe. A felnőtt csapat (24 ponttal) a 13. helyen végzett.
Az ifjúsági csapat történelmet írva az üllési labdarúgásban 6 pont előnnyel megelőzve Szentes,
Vásárhely, ÚTC és több kiváló csapatot megyei másodosztályban bajnok lett Miska vezetésével.
2008 nyarától már csak a felnőtt labdarúgásra koncentrál. Mindannyian ismerjük az
eredményeket. Nem csak a mérkőzések végeredményeire gondolok, hanem arra a kitűnő
hangulatra is ami a meccsek alatt és a meccsek után is volt. Bordány, Apátfalva, Szőreg csapata
ellen közel 400-500 szurkoló tombolt a győzelmeinknek itthon. Mindenki keblére ölelte Miskát.
Az utolsó forduló előtt a csapat a második helyen volt. Sajnos az utolsó meccs több okból sem
sikerült túl jól, ezért visszacsúsztunk, de így is közvetlen élmezőnyhöz tartozunk.
A 2008 november 29-i sportbálon még együtt
MEGEMLÉKEZÉS
mulattunk, de egy hét múlva már nem volt
Az 1848-49-es polgári forradalom és
közöttünk Miska. A halál mindig nagyon
szabadságharc évfordulója alkalmából
fájdalmas, de ilyen hirtelenséggel, ilyen tragikusan
előforduló haláleseteknél sokkal jobban belénk
2009. március 15-én, vasárnap 18 órakor
mar és elgondolkodtat, nincs kivétel.
Miska!
Az üllési sportbarátok és mindenki nevében, a Déryné Kulturális Központ Közösségi Házban
nagyon szépen köszönjük ezeket a szép és
Üllés Felszabadulás utca 48)
felejthetetlen sikereket, örömteli pillanatokat.
Lakatos Kornél

megemlékezést tartunk, melyre tisztelettel
meghívjuka település lakosságát. Kulturális
műsor, fáklyás felvonulás és tábortűz lesz az est
programján.
Szervezők
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„LÚD – TOLL”

Emberként élni

Klumpák, fatalpú cipők
De régen volt, mégis jó rá emlékezni, visszarévedni.
1945 őszén a mi korosztályunknak megkezdődött az
általános iskolai oktatás.
Kriminálisak voltak a körülmények a háború után. A
boltok kinyitottak, de nem volt árujuk.
Milliárdos lett mindenki. Ez volt az igazi infláció,
devalváció. Egy darab tyúktojás egy milliárdba került, ha
odaadták érte. Bejött a cserevilág. Árut-áruért. A
városiak jöttek a falura, hozták a gyári termékeket
élelemért. Cifrán öltözött a nép többsége. Vagy nagy volt
rá a ruházat, vagy kicsi. Azért akadtak méretre szabottak
is.
Sajnos itt Árpádközpontban nem sokan jártak testhezálló
ruhában, cipőben. Legtöbb felnőtt ember, gyerek úgy
nézett ki, mintha karneválon lett volna. Kényszerű
divatba jöttek a klumpák, fatalpú cipők.
Klumpa teljesen fából faragott „művészi” alkotás volt.
Formája papucsszerűségű. Anyaga nyárfa, vagy fenyőfa
volt. Lábfej felett a lábujjaknál az orra hegyesen állt.
Szénával, vagy szalmával bélelték, hogy meleg legyen.
Feje, talpa könnyen megrepedt. Messzire nem volt
tanácsos benne lemenni, mert könnyen szét is eshetett,
aztán a tulajdonos egyszerűen – és gyorsan a libákkal
versenyezhetett, de versengésben nem volt egyenértékű a
tollasokkal, hártyás talpakkal. Szállni senki nem tudott.
Mezítláb jöhetett haza, de azt futva kellett megtennie,
mert a talpacskája igencsak adta a hidegebb testnek a hőt.
Hála a sorsnak, nekem sikerült elkerülnöm ezt a szalmásszénás lábbelit – Apukámnak köszönhetően, de a
fatalpúságot azt nem. Négyen voltunk ez idő tájt
gyerekek. Különféle korosztályúak. Örököltük egymástól
a cipőket, de ez sem volt zökkenőmentes. A lábbelik
talpazata elég hamar tönkrement. Jó Apám lebontotta a
volt bőr aljzatot, faragott talpat fából. Jó vastag lett,
nehogy elrepedjen. Csak egy hibája volt – pipiskedve,
huppázva lehetett benne járni.
Ez mellett könnyen fel lehetett benne bukni. Pozitív
hatása is volt, a lábfejet, a sarkokat következetesen
mozgatta, táncos módon, olyan balettszerűen.
„Felmentett” az osztály előtti felelés alól is, mert az
osztályterem padlós volt, szinte elviselhetetlen zajt
okozott járásunk – ha még egy kicsit meg is erősítettük.
A táblára ezért mi ritkán írtunk.
A tanító néni azt mondta: „Dobogósok, zörgősök
maradjanak a helyükön!” Szeretem a csöndet!”
Így a verset, szorzótáblát helyben, nem szólóban – a
sorok előtt mondtuk – fennhangon 1-től 100-ig. Félig
aludva, félig dalolva, de bevésődött.
Kár, hogy régen volt, de szép volt. Már csak emlék.
S.L.
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Élni szeretnék, élni
Kiscsárdákba betérni,
Tiszta asztalnál ülni
Jó kedvben elmerülni
Menni dalolva egyre,
Nap aranyozta
hegyre.
Rónán erdőkön által,
Néhány hű jó
baráttal.
Élni felemelt fejjel,
Vívni fergetegekkel.
Pásztortüzeknél állni,
Kovácsként
kalapálni,
Leülni hidak alján,
Makadám kövek
halmán.
Élni félelem nélkül,
Esőt várni az égbűl,
Pirult kenyeret
szegni,
Folyóknál tekergni.
Eldőlni nagyszerűen,
S hemperegni a
fűben.
Megbámulni a várost,
A párától homályost.
Őszi avarban járni,
Békés egekbe szállni.
Óvni kisfiam,
lányom,
S anyámat, meg ne
fázzon.
Élni szeretnék, élni,
Fészkembe hazatérni.
Lesni naplementét,
Vetkőző párom
keblét.
S megölelni, hogy
benne
Ő is örömét lelje.
Élni vágyban
lobogva,
Vénen és
mosolyogva.
Élni emberként
szépen,
S meghalni
hóesésben.
Beküldte:
Id. Papp Dezső

Nőknek

Március hó a
kikelet,
Ekkor ébred a
természet.
Bizton búcsút
intett a tél,
Ekkor az élet újra
kél.
Évek minden
márciusa,
Harmadik a
naptárban.
De rangban
nekünk első ő,
Mert Nők napját
köszöntő.
Március nyolc a
Nők napja.
Életünknek a
fénypontja.
Hosszú és boldog
életet,
Kívánnak a fiúk
Néktek!

2009.
február 4.
S.L.

Alkotóház
Március havi program

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Termelőket, hogy 2009. évre a paprika
termékértékesítési szerződések kötését megkezdjük a
Bács-Zöldért Rt. részére 2009. február 01 – március
10-ig.
Szerződni lehet: Pritamin paprika
Kápia paprika
Kármen paprika
Cseresznye paprika
Alma paprika
Erős fűszer paprika
Tv paprika

3.
7.
10.
14.
17.
21.
24.
28.
31.

Varrjunk virágot
Zsenilia drótból figurák
Varrjunk gomb képeket
Nemezelés
Kössünk, horgoljunk
Tarka gyerekdolgok dekorgumiból
Cérnababa készítés
Játékos figurák egyszerű anyagokból
Kiállítás megbeszélése
„Hobbim a kézművesség” - kiállítás
jelentkezési határideje: március 31.
A kiállítás április 18-án lesz az
ALKOTÓHÁZNÁL!
A nyugdíjas klub hírei

A vetőmag árát most nem kell kifizetni, az majd ősszel
a beszállított áru értékéből kerül levonásra.

Vetőmagok:
Kápia:
- T112
Pritamin paprika : pritavit
Kabala
Bihar

-6,60 Ft /szem
- 5,80 Ft/szem
- 6,50 Ft/szem
- 6,50 Ft/szem

Kármen paprika:
- 40.000 Ft /kg
Cseresznye paprika:
- 31.000 Ft /kg
Alma paprika: dalma csip evita édes: - 59.400 Ft/kg
Tv paprika: jumbó, golden, hóvihar - 6,50 Ft/szem

A felvásárlási árak: Pritamin negyed
egész
Kápia
fél
Cseresznye paprika
Erős fűszer

- 140 Ft/kg
- 100 Ft/kg
- 120 Ft/kg
- 140 Ft/kg
- 120 Ft/kg

Január 26-án a Tisztelet Társaság meghívására
Budapestre
mentünk
a
Papp
László
Sportarénába.
A Tisztelet Gála 15 órakor kezdődött és a
fellépő művészek több mint 3 órás műsora
felejthetetlen élményt adott az ott megjelenő
több mint 13000 fő szépkorúnak.
Este 10 óra után fáradtan értünk haza, de még
mindenkinek fülébe csengett a sok jól ismert
dallam.
Január 31-én a Zsombói József Attila Közösségi
Ház
meghívására
Nyugdíjas
Klubok
Találkozójára voltunk hivatalosak, ahol Zsombó,
Forráskút, Csólyospálos és Üllés nyugdíjas klub
tagjai vettek részt. 16 órától a köszöntő után
tánc, majd 18 órától a klubok előadásai
következetek. Az Estike Népdalkör a Rézhúros
Banda kíséretével lépett fel. A műsorszámok
után vacsora, majd tánc következett. A jó
hangulatról a Molnár zenekar gondoskodott.
Ismét fáradtan, de jó hangulatban értünk haza.
Farkas Györgyné
Nyugdíjas klub vezetője

Rákszűrés
A következő nőgyógyászati szűrés előre
láthatólag áprilisban lesz, időpont kérés a
Védőnői Tanácsadóban március 23-tól.
Dr Nyirati Ildikó folyamatosan végez
ingyenes nőgyógyászati vizsgálatot Ruzsán,
melyen az üllési nők is részt vehetnek.
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 8- 13
óráig. Bejelentkezés telefonon az alábbi
számon: 06-20/918 6662 este 18-19 óra
között.
Címe: http://drinyirati.googlepages.com.

Szerződéskötés:

Juhász Attila
6794 Üllés Jókai utca. 5
Telefon: 30-382-1322
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Üllésen kertészetbe női munkaerőt
állandó foglalkoztatásra keresünk.
ÖNGONDOSKODÁS = NYUGDÍJ –
ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLA

Érdeklődni lehet: 06/30 370-6230
Erkel Ferenc utca 69 szám alatt,
építési telek eladó. Villannyal és
gázzal.

Tervezzen előre és biztosítsa nyugdíjas éveit!
Nyugdíjasok részére is
akár 30 %-os adóvisszatérítés
A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet
szeretettel meghívja Önöket a
NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI
SZÁMLA
ismertetésére, tájékoztatására.

Érdeklődni:
30/506-7056
vagy
30/487-1828
Minden hónapra egy gondolat…….

Előadó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zrt. munkatársa
Időpont: 2009. március 05. (csütörtök) 17
óra
Helyszín: Déryné Művelődési Ház – Üllés
kisterme

Régi barátokat meglátogatni olyan,
mint újraolvasni kedvenc könyveket.
Habár kívülről tudod a történeteket,
késztetést érzel, hogy újra és újra
átlapozd
az oldalakat, még egyszer újraélve
a legszebb emlékeket.

Baba-Mama Klub
A Védőnői Tanácsadóba minden hétfőn 8-11 óráig sok szeretettel várjuk a mamákat és a babákat.
Balogh Antalné védőnő

CSALÁDI ESEMÉNYEK Üllésen
Születési hírek
Juhász Zsoltnak és Restrepó Erikának január 15-én Fernanda nevű,
Nagy Attila Gyulának és Makra Elzitának január 24-én Zsanett nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

Házasságkötési hírek
Balogh Péter és Ördög Beáta üllési lakosok február 14-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Halálozási hírek
Csongrádi Sándor 2008. december 24-én,
Gyuris Sándorné (szül: Sziráki Anna) 2008. december 29-én és
Gyuris Márk 2009. január 11-én
Szűcs Józsefné (szül: Papp Ilona) február 15-én elhalálozott.

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak
ÜLLÉSI KÖRKÉP
Üllés Község képviselőtestületének lapja, Kiadja: Üllés Község Polgármesteri Hivatala 6794 Üllés Felszabadulás u. 40.
Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40. Telefon: 62/282-122
Felelős szerkesztő: Dr. Faragó M. Judit
Nyomdai kivitelezés: Gold Press Nyomda, 6725 Szeged, Boldog asszony sgt. 55. Telefon: 62/311-111
Felelős vezető: Illés Mihály
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