2009. november

XV. évfolyam 11. szám

MEGEMLÉKEZÉS
2009. 11. 14-én az Árpád- Központ Alapítvány megemlékezést szervezett a második világháborús hősök sírjánál. 65 éve,
1944. október 19-én lőtte ki a szovjet tüzérség azt a parancsnoki páncélost, amelyben
az itt eltemetett katonák haltak hősi halállt.
Tóth András képviselő úr köszöntötte a
megjelenteket és az évforduló alkalmából
felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad

elfeledkeznünk a hazánkban és a távoli frontokon elleset üllési hősökről. Köszönetet
mondott Rácz Józsefné Marika néninek és
családjának, hogy hosszú évtizedeken keresztül gondozták az emlékművet, megőrizve
azt az utókornak. Ezután Miklós Péter történész beszédében hangsúlyozta: a második
világháború több százezer áldozatára való
szomorú emlékezés is azt a kötelezettséget

rója az utódokra, hogy tegyenek az erőszak
intézményesülése és a politikai szélsőségek
ellen. A sírt Soós János esperes szentelte
fel, melyet koszorúzás követett. A megemlékezés után a templomban szentmisét tartottak a hősök lelki üdvéért.
Árpád-Központ Elnöksége

(Fotó: Tóth Tímea)
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ZÖLD HÍREK
Három település összefogásával új tanösvényeket jelöltünk ki. A túraútvonal hoszsza: 44,5 km, mely Röszke, Domaszék és
Üllés tanösvényeit köti össze.
Az üllési Vadvirágos tanösvény információs táblája az egykori Kerekes bolt közelében elterülő 18 ha-os réten – a Kerekes réten
– található.
Az ünnepélyes avatásra 2009. november
14-én került sor. Az érdeklődök Üllésen gyülekeztek a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében. Rövid köszöntő után a vendégek mindhárom tanösvényt végigjárták. A
program Röszkén fejeződött be, ahol a pályázatban résztvevők előadásokban számoltak
be az egyéves munkájukról. A rendezvényt
a röszkei iskolások klímacsoportjának rövid
jelenete zárta.
A jelenlévők egyetértettek abban, hogy
ősszel is kellemes kirándulási lehetőség a
tanösvények felkeresése. Minden érdeklődőt bíztatunk arra, hogy személyesen is fedezze fel közvetlen környezetünk természeti
értékeit!
ZÖLDÜ(L)LÉS Környezetvédő Egyesület

MINDENSZENTEK
A szeretet, a tisztelet és az emlékezés
virágai borították el temetőnket az idén is.
Minden síron égett egy mécses, melynek
pislákoló fénye messzire világított. Mindenszentek ünnepe a közös visszaidézés ünnepe, azokra gondolunk akik lélekben vannak
már csak velünk, de ott kitörölhetetlenül.
Amíg virágokkal díszítjük a sírokat és
mécseseket gyújtunk, megnyugvást keresünk – és lelünk is talán – megbékélve a
megváltoztathatatlannal.
Nyugodjatok békében.
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(Fotó: Seres Attila)
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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület OKTÓBER 20-án soros ülést tartott.
A képviselők elfogadták
– a közösségi pszichiátriai ellátás
működéséről,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Üllési Területi Iroda tevékenységéről és a
– település közbiztonsági helyzetéről
készült beszámolót. Az ülésen Zélity László
rendőrezredes és Köles Attila rendőr százados is képviseltette magát.
A testület hozzájárult a Mórahalmi
Rendőrőrs Köles Attila őrsparancsnoki kinevezéséhez.
A képviselők nem fogadták el – a díjtételemelést célzó – kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló rendeletmódosítást.
(ennek ellenére, mivel a testületnek csupán
véleményezési jogköre van, a díjemelés a
szolgáltató által kiajánlott mértékkel életbe
léphet. A végleges díjtételeket, amennyiben
ez már az önkormányzat számára is ismeretes lesz, közzé tesszük a helyi újság hasábjain.)

gű önerő biztosítását. A pályázat által az
Üllés–Bordány közút szakaszán 16 db fedett buszmegálló kihelyezése és a központi
buszmegálló fejlesztése valósulhatna meg.
A testületi tagok szintén javasolták a Házi
segítségnyújtás fejlesztése a Homokháti Kistérségben című – TÁMOP 5.4.3-09/2
kódszámú – pályázat benyújtását.
– az Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás (EGTC) rendszeréhez való
csatlakozást. A csatlakozás a – a csoportosuláson keresztül vidék- és településfejlesztés egyik eszköze lehet.
A képviselők megalkották a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendeletet. Módosították az önkormányzat
költségvetésének 2009. évi módosításáról szóló rendeletet, illetve a Telekadóról
szóló rendeletet. Ez utóbbi pozitív változást
hoz a beépítetlen telekkel rendelkező ingatlantulajdonosok számára. „A telken épített
ingatlan jogerős használatbavételi engedélyének az év első felében történő megszerzése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Ennek

igazolása az adóalany kötelezettsége.” (a
rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell)
Az október 20-i ülés zárt ülés keretében
folytatódott tovább. A képviselők támogatták Bezdány Fruzsina bérlakás kérelmét és
kiutalták számára a Felszabadulás utca 82
szám alatti 5. számú lakást – 5 éves időtartamra.
A Képviselőtestület OKTÓBER 28-án
rendkívüli testületi ülést tartott.
A képviselők döntöttek arról, hogy Az
időskorúak nappali ellátása szakfeladatot –
2009. január 1-jétől – a Homokháti Többcélú
Kistérségi Társulás keretében látják el. A kistérségi feladatellátás által az önkormányzat
plusz állami támogatáshoz jut.
A képviselők döntöttek Üllés Lakosságáért Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról. A módosítást Juhari László
kuratóriumi tag lemondása indokolta – az új
kuratóriumi tag: Vassné Balogh Márta lett.
Nagy Attila Gyula
polgármester

A képviselők
– elfogadták a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról szóló előterjesztést, és elfogadták a Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció aktualizált változatát.
– javasolták a közösségi közlekedés
fejlesztése tárgyában – a DAOP – 20093.2.1/A tárgykódú – pályázat benyújtását
és ezzel egyidejűleg a 1.400.703 Ft össze-

TESTÜLETI ÜLÉS
Üllés Község Képviselőtestülete 2009.
december 15-én (kedden) 16 órától tartja
ezévi utolsó ülését a Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termében, melyre várja a település lakosságát.
Napirend:
1) Napirend
– A Képviselőtestület
2010. évi munkaterve
2) Napirend
– Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Üllés Község Képviselőtestülete rendeletet alkotott a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről.
A 24/2008. (VI. 11.) Kt. ör. rendelet értelmében a 2009. évtől a civil szervezetek
pénzügyi támogatása pályázati úton érhető
el.
A pályázatot írásban, kizárólag a rendelet mellékletét képező Pályázati Adatlap
nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri
Hivatalban Nagy Attila Gyula polgármesterhez lehet benyújtani tárgyév január 20.
napjáig. A pályázati határidő elmulasztása
jogvesztő.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.
(VI. 11.) Kt. ör. rendelet, valamint Pályázati
Adatlap a www.ulles.hu honlapon „Hivatal”
menüpontban „Pályázatok” link alatt érhető
el, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán vehető át.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés 90 napnál nem régebbi
másolatát, vagy a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb, 90 napnál
nem régebbi alapdokumentumát,
b) az előző évben az önkormányzattól
kapott pénzügyi támogatással történő elszámolást
c) a civil szervezet által pályázott összeg
felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.
A támogatás odaítélésről, a támogatás
összegéről a Képviselőtestület dönt.
A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban dr. Sugár Anita jegyzőnél
személyesen, vagy a 282-122/112-es melléken kérhető felvilágosítás.
Dr. Sugár Anita
jegyző
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SOROZAT I. RÉSZ

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI TANYASI HÁZTARTÁSOKBAN
A XX. század második felében az emberi
életforma alapvetően átalakult, ugyanakkor
a kényelmesebb életmód, a jóléti társadalom
számos olyan kérdéskört is felvetett, melyeket korábban elképzelni sem lehetett. Ezek
közé tartozik pl. a hulladéktermelés jelentős
megnövekedése. Magyarországon évente
kb. 22 millió m3 települési szilárd hulladék
keletkezik, melyből a felmérések szerint egy
hazai lakos átlagosan 1,3 m3-t termel. De
ezek mennyisége mellett a másik fő gondot
az jelenti, hogy sajnálatos módon a hulladék
létünk megszokott elemévé vált, beilleszkedett a természetesnek vett, „nem tiltott” dolgok közé. A hulladékok megjelenése és elszaporodása elsősorban attól vált kritikussá,
hogy a kisebb méretű falusi gazdaságokkal
ellentétben a városok nem tudnak mit kezdeni a saját maguk által termelt szennyel és
szeméttel. A helyzetet tovább súlyosbítja,
hogy óriási mennyiségben megjelentek az
egészségre ártalmas veszélyes hulladékok.

Mivel a vidéken, tanyán élő emberek,
családok szűkebb közösséget alkotnak, éppen ezért könnyebben meg lehet valósítani
a gazdálkodáson belül a környezettudatos
életmódot, a „fenntartható” életvitelt. A családon belüli hulladékgazdálkodás elsődleges
eszköze a megelőzés kell legyen, amely a
hulladékok mennyiségének és veszélyességének a legkisebb mértékűre csökkentését
jelenti. Tudatos fogyasztói szokásokat kell
kialakítani. A hulladékcsökkentés érdekében szükséges erőfeszítéseket tenni, mert a
hulladéktermelés elpazarolja az erőforrásokat
és környezetszennyezéssel jár és sem a hulladék hasznosítása, sem a környezetvédelmi
szempontokat figyelembe vevő ártalmatlanítás nem helyettesítheti a megelőzést. Az
egyik elsődleges hulladék-forrás a csomagolási hulladék, ezért már a vásárláskor kerülni
a felesleges csomagolóanyagba csomagolt
termékek vásárlását. Már apró dolgok is
elősegíthetik az otthoni hulladékok mennyi-

MENNYI SZERETET FÉR EL EGY CIPŐSDOBOZBAN?
CIPŐSDOBOZ AKCIÓ 2009.
A Baptista Szeretetszolgálat ebben az évben újra meghirdeti karácsonyi akcióját, a

„TÍZEZER GYERMEK KARÁCSONYÁT”.
Idén mi is bekapcsolódunk a mozgalomba, ezért kerül meghirdetésre
AZ ÜLLÉSI CIPŐSDOBOZ AKCIÓ.

4. A dobozba NE TEGYEN:
Használt, megunt játékot, ruhát, könyvet,
agresszivitásra késztető képeket, játékokat
Romlandó ételeket, gyümölcsöt, folyékony dolgokat: sampont, gyógyszert, törékeny tárgyat
5. Az ajándékcsomagot csomagolja be
színes csomagolópapírral, majd ragassza le
cellux szalaggal!
Hogyan csatlakozhat az akcióhoz?
1. Keressen egy jó állapotban lévő,
üres cipősdobozt.
2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak
vagy lánynak szánja ajándékát.
3. A cipősdobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint:
Játékok: kisautók, babák, plüssállatok, világító vagy hangot adó játékok (extra
elemmel!)
Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök
Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém,
szappan,
Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, játék ékszerek, hajgumik, óra, kis
képeskönyv
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Végül pedig a dobozra, jól láthatóan írja
fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak
szánja ajándékát! (pl. így: „fiú 12 éves” vagy
„lány 8 éves”.)
6. Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 10-ig juttassa el a
Családsegítő Szolgálathoz, a Polgármesteri
Hivatalba, ahonnan beszállítjuk Szegedre, a
gyűjtőközpontba.
/Terveink szerint idén mi is igényelünk
„cipősdoboz-ajándékokat”, amelyeket a helyi rászoruló gyermekeknek osztunk szét./

ségének csökkenését: ha pl. saját bevásárló
táskával megyünk vásárolni, akkor nem vagyunk ráutalva az üzletekben felkínált nejlontáskákra, vagy tisztítószerek vásárlásakor
előnyben részesítjük koncentrátumokat.
A családon belüli hulladékgazdálkodás
másik lehetséges eszköze az újrahasznosítás, a hulladék nyersanyagként történő felhasználása. Az újrahasznosítás a gyűjtőneve
mindazon tevékenységeknek, amelyek célja,
hogy:
– az ember által készített tartós, nem
természetes, hulladékká váló anyagokat
nyersanyaggá alakítsa át és
– olyan másodlagos, újra hasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik
a természetes anyagok felhasználásának
csökkentését.
A sorozatunk további részeiben a hulladékok fajtánként történő hasznosítását veszszük végig.
Fridrik Imre

KIIGAZÍTÁS
Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy az Üllési
Körkép előző számában a hulladékudvar nyitva tartási ideje tévesen jelent meg.
A nyitva tartási idő változatlan:
Hétfő:
07.00 – 11.00
14.00 – 17.00
Szerda:
07.00 – 11.00
14.00 – 17.00
Szombat:
09.00 – 17.00
Ünnepnapok:
Zárva
A hulladékok átvételére vonatkozó egyéb
előírások változatlanok maradnak.
A hibáért szíves elnézésüket kérjük.
Nagy Attila Gyula
polgármester

www.ulles.hu

MEGÚJULT HONLAP

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a település honlapja (www.ulles.hu) megújult formában várja Önöket:

KIEMELT HÍREK

KÉPVISELŐTESTÜLET

képekkel (logókkal) bővült. A mappa
folyamatosan változó aktualitásokat tartalmaz (jelenleg képviselőtestületi tájékoztató,
óvodai, könyvtári tájékoztató stb. található e
programpontban)
A Kiemelt hírekben található még a Polgármesteri Hivatal ügyintézés eljárási rendje, letölthető dokumentumok mappa. E pontban a szociális, az adóügyi, az okmányirodai
és egyéb hivatali ügyintézés (szabálysértés,
birtokháborítás, földhivatali ügyintézés) menete található, és az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok tölthetőek le.

– a falu eseményei, programjai találhatók meg,

TOVÁBBI HÍREK

RENDEZVÉNYNAPTÁR

egyéb tájékoztató jellegű információk találhatók (pl. buszmenetrend, orvosi ügyelet,
Alkotóházi hírek, Déryné Kulturális Központ
látványterve stb.)
A honlap baloldalán található „Főmenü”ben az alábbi menüpontok találhatóak:

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

– az önkormányzat szervezeti, személyi
adatai és a tevékenységre és működésre vonatkozó adatai találhatóak meg,

RENDEZÉSI TERV

– az aktuális építési szabályzatok, a településfejlesztési koncepció és Üllés szerkezeti terve találhatók meg,

TELEPÜLÉS

– településtörténetről, hírességekről,
testvértelepülésről találhatók meg információk,

INÉZMÉNYEK

– az önkormányzati intézményekről rövid összefoglaló, információ és elérhetőség
található,

– a képviselőtestület bizottságai és azok
összetétele, a Gazdasági Program, a Képviselőtestület ülésének jegyzőkönyvei és rendeletei találhatók meg,

OKMÁNYIRODA

– megtalálható az iroda elérhetősége,
és az ügyfélfogadás rendje,

ESEMÉNYNAPTÁR

– A rendezvénynaptár információval
szolgál mindazon lakosok számára, akik a
Polgármesteri Hivataltól kívánnak egy adott
intézményt, illetve épületrészt bérbe venni
különböző rendezvények lebonyolítására,

ÜLLÉSI KÖRKÉP

AKTUÁLIS

– hasznos információk találhatók a hulladékszállításról, és elhelyezésről, a Víziközmű
Társulat működéséről, a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról,

HASZNOS LINKEK

– megtalálhatók itt a közhivatalok (Munkaügyi Központ, APEH, Egészségbiztosítási
Pénztár, Körzeti Földhivatal) elérhetőségei,
ügyfélfogadási rendje, MÁV és a TISZA Volán kapcsolódó honlapja

FOTÓGALÉRIA

– a település rendezvényei képekben
elérhetőek
A fentieken kívül a „Fórum” – Javaslatok, észrevételek az új portállal kapcsolatban” menüpont alatt tehetnek észrevételeket
a honlap szerkesztéshez kapcsolódóan.

– a falu lapja pdf formátumban tölthető le,

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ÉTLAP

Nagy Attila Gyula
polgármester

– 2009. december 31-ig megtalálható a
bölcsődei illetve iskolai és felnőtt étkeztetés
menüje heti lebontásban,

TURISZTIKA

– a település nevezetességeiről, valamint szállásadó vendégházairól találhatók
információk,

T-MOBILE ÖNKORMÁNYZATI CSOMAG

– a telefonos flotta tagjainak névsora,

CIVIL SZERVEZETEK

– az egyesületek, alapítványok, illetve
bejegyzés nélküli szervezetek nevei, vezetőik, ezek elérhetőségei találhatók itt meg,

HIVATAL

– Polgármesteri Hivatal elérhetősége,
Szervezeti és Működési Szabályzata stb található meg,

5

www.ulles.hu

EGYHÁZI HÍREK
SZENTMISÉK
Értesítjük a kedves híveket, hogy a téli
időszámítás szerinti délutáni mise november 1-jétől 16 órakor kezdődik.
A decemberi miséket a következőkért
ajánljuk fel:
Dec. 1. (kedd): Illés András, Rácz Anna,
Rácz Ferenc, Kisapáti Anna
Dec. 3. (csütörtök): Bálint András, Gyuris István, Menyhért Gizella és a meghalt
családtagokért, Papokért
Dec. 4. (péntek): Rózsafüzér társulatért
Dec. 5. (szombat): Juhász István, Kádár
Németh Magdolna, Szikora József, Vidéki
Anna, Miskolczi Nándor, üllési vállalkozókért, civil szervezetekért, és a lakosságért
Dec. 6. (vasárnap): Kocsis Imre, id. Kocsis Ferenc, Dudás Julianna, Kocsis Mihály
Dec. 8. (kedd): Bozsák Ilona
Dec. 10. (csütörtök): Turzóné Fodor Viktória, fia Ottó, Császár Gyula, Takács Mária,
Német Antal, Czékus Erzsébet
Dec.12. (szombat): Gyuris Ferenc, Gyuris István, Menyhért Gizella, Kulcsár Péter,
Sugár Etelka és a családtagokért, üllési vállalkozókért, civil szervezetekért, és a lakosságért
Dec. 13. (vasárnap): Tari Ferenc, Német
Istvánné, Lakatos Ilona, Lakatos Istvánné
Dec. 15. (kedd): Fodor János, Szilágyi
Viktória és a meghalt családtagokért
Dec. 17. (csütörtök): A tisztítótűzben
szenvedőkért
Dec. 19. (szombat): Juhász Lajos, Veres István, Dudás Ilona, Annus József, Dudás Ágnes, Franciska, Dr. Veres Ferenc,
Pekárszki Anna, üllési vállalkozókért, civil
szervezetekért, és a lakosságért
Dec. 20. (vasárnap): Dobai János
Dec. 22. (kedd): Pintér János, Csóti János, Csóti Vilmos
Dec. 24. (csütörtök): Balogh Mihály,
Soós Erzsébet és a meghalt családtagokért,
Gyuris Józsefért
Dec. 25. (péntek): Paragi Sándor, Csóti
Veronika és lányuk Paragi Veronikáért
Dec. 26. (szombat): Tari János, Fodor
Mária fiaik József és Ferenc, Sándor Lajos,
unokájuk János és a meghalt családtagokért
Dec. 27. (vasárnap): Monostori Tibor,
Soós János, Rajci Matild
Dec. 29. (kedd): Ádám Mihály, Konya
Ilona
Dec. 31. (csütörtök): Lévai Józsefné
Vékony Jusztina és a meghalt szülőkért
Farkas Attiláné és Tóth Andrásné
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EGYÜTT-EGYMÁSÉRT – ÜNNEPEK ELŐTT –
November 28-án advent első szombatján megkezdődik a várakozás. Ehhez rohanó
világunkban igyekszünk olyan alkalmakat
teremteni, hogy megérezhessük mit is jelenthetett valaha ez az ünnep, ez az időszak.
Mert advent a várakozás megszentelése és
nem a műanyag csillagoké, nem a zsúfoltra
díszített utcáké, nem az őrült rohanásé. Mivel advent rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni
az után, ami a mienk. Aki valóban tud várni,
abban megszületik az a mélységes türelem,
amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.”
Szeretnénk, ha ebben a négy hetet felölelő időszakban megállnánk egy-egy órára
és újra megérintene bennünket milyen volt
gyermeki lelkülettel várni ezt az ünnepet.
Ennek időpontjai templomunkban: november 28. szombat, december 5. december
12. december 19. délután 4 órától. Ezeket a
zenés ünnepi szentmiséket felajánljuk a falu
lakosságáért, civil szervezeteiért és a vállalkozókért.
További programjaink:
– december 5-én, szombaton 4 óra után
és december 6-án 9 óra után jön a Mikulás
– december 10-én, (csütörtökön) 9 órától 12 óráig és december 15-én, (kedden)
12–16 óráig karácsonyi gyűjtés tartós és
friss napi élelmiszerekből az alsóvárosi ferences rendház szegény konyhájának javára
a plébánián.
– 2010. január 8-án 18 órakor, templomunkban: dr. Papp Lajos szívsebész profeszszor „Szívvel-lélekkel” című előadása.
Bemutatásként talán ez a rövid önértékelés, amely mindent elárul személyéről:
„Én orvos vagyok: Isten kegyelméből
kaptam egy talentumot. Talentumot, hogy a
szívemmel láthassak, érezhessek. Ez a talentum lehetőség és gyötrelem, mert a szívvel
látni annyit jelent, hogy az ember átveszi
embertársai fájdalmát, és képességei szerint
megpróbál azon segíteni…”
Egyházi hírek
– December 17-én, csütörtökön, 18-án,
pénteken, 19-én, szombaton délután 4 órától
lelkigyakorlat, előtte 3 órától gyónási lehetőség, vezeti: dr. Gruber László deszki-szőregi
plébános, egyetemi oktató.
– December 20-án vasárnap 9 órától
elsőáldozás. Itt hirdetnénk, hogy a lelkigyakorlat napjain a leendő keresztszülőknek és a
szülőknek gyónási lehetősége lesz.
– December 24-én délután 6 órától esti
mise.
– December 25-én, 26-án délelőtt 9 órától karácsonyi mise.
– December 31-én 9 órától év végi hálaadó mise.

– 2010. január 1-jén 9 órától Újévi
szentmise.
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy minden
hónap első péntekén délelőtt lehetőség van
a betegek háznál történő (ingyenes) meglátogatására, gyóntatására és áldoztatására.
Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy házszentelésre is van lehetőségük. Néhány sor erről:
A házszentelés: azon áldások egyike,
amivel valami jót idézhetnek elő. A házszentelés során az egyház emberközelbe viszi
Istent. Régen vízkereszt napján, pünkösd
vigíliáján Nagyszombaton zajlott. Ilyenkor az
ajtófélfára felírja a pap a megszokott feliratot, ami nem a háromkirályok neve, hanem
egy áldás szavainak kezdőbetűi: Christus
mansionem benedicat: Krisztus áldja meg a
hajlékot.
A házszentelés nem egyszerű népszokás, hanem a keresztény hitünkről való tanúságtétel állandó életterünk megszentelése,
áldás forrása, éljünk vele.
Mindkét háznál történő lehetőségről igényüket jelezhetik az egyházközségi tagoknál
és a plébánián, amit természetesen továbbítunk.
Ünnepek után
A néhai kántor és felesége hídja
Mindenszentek előtt történt néhány nappal. Azon a Mindenszenteken és halottak
napján, amely a saját reménység és nem a
túllicitált koszorú és mécses áradat ünnepe.
Hitünk szerint ilyenkor fokozottabban együtt
vagyunk azokkal, akik testben már nincsenek velünk. Egy október végi esti misén,
templomunkban tanúja lehettem egy ilyen
együttlétnek.
A templom felét egy népes család töltötte meg. Kicsik, nagyobbak és felnőttek- minden korosztály. Jöttek helybéliek és távolabbi városokból a leszármazottak, ki hol vert
gyökeret. Hiszen ez az esti mise találkozás
volt, (az egykori kántorral és feleségével)
mint a miseszándék is jelezte az élő és meghalt családtagok között. Jó volt látni, hallani,
ahogy az unoka (aki nem ismerte a nagyszülőket) a napi olvasmányt és szentleckét
felolvasta, ahogy a szentáldozáshoz járult a
család apraja- nagyja, ahogy imáikban kapcsolódtak a hit hídján azokkal, akik testben
már nem voltak velük.
Tisztelettel adózva néztem ezt a hidat,
ami összekötött élőket és már csak lélekben
itt lévőket. Arra gondoltam, ha a néhai kántor és felesége most lenéznek gyermekeikre,
unokáikra és dédunokáikra, ismét öröméneket zengnek ott fent, hogy utódaikban sikerült
a hit nemzedékeken átívelő hídját felépíteni.
Tóth Andrásné

www.ulles.hu
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KERÉKPÁRÚT ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

„MÁRTI RECEPTJEI”

2009. november 12-én ünnepélyes keretek között is átadásra került az Üllés Bordány
közötti kerékpárút 4,2 km hosszú szakasza.
Az átadón jelen volt Jauernik István az Önkormányzati Minisztérium államtitkára, Dr.
Kozma József a DARFT elnöke, Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, a homokháti
kistérség elnöke. A köszöntők után Nagy Attila Gyula Üllés polgármestere, és Dr. Kerekes Tibor Bordány jegyzője együtt vágták át
a nemzeti színű szalagot, bízva abban, hogy
a következő évben újabb kilométerekkel gyarapszik a beruházás az üllési Erdei Iskola, és
a horgásztó irányában.

CÉKLÁS ALMASALÁTA
Hozzávalók (4 főre):
– 40 dkg cékla
– 40 dkg alma
– citromlé, édesítőszer, só
Elkészítés:
A céklát nagy lyukú reszelőn nyersen lereszeljük, pici sót teszünk rá.
Az almát szintén lereszeljük, és pici citromlével megöntözzük.
Kis állás után összekeverjük a céklát és
az almát.
Aki igényli, kevés édesítőszerrel édesítheti.

Polgármesteri Hivatal

ALKOTÓHÁZ

DECEMBER HAVI PROGRAM
1. (kedd)
5. (szombat)
8. (kedd)
12. (szombat)
15. (kedd)
19. (szombat)
22. (kedd)
29. (kedd)

Ajándékok sajátkezűleg
Karácsonyi díszek készítése
Asztalidísz készítés
Lucanap a Közösségi Házban 9-13 óráig
Betlehem összeállítása
Alkotóházi Karácsony
Foglalkozás elmarad
Foglalkozás elmarad

1 adag energia- és tápanyagtartalma
energia: 60 kcal
Jó étvágyat!

Békés Boldog Ünnepeket kíván minden olvasónak
az alkotóház tagsága!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk 2010-ben is!
2010. év első foglalkozása január 2. 15 óra.

„LÚD-TOLL”
ELMÚLT A NYÁR
Itt van az ősz, itt van újra,
Elindult a télapó már az útra.
Vedd elő a meleg bundád,
Melegítsd be a kis szobád,
Vidáman nézel ki az ablakon át,
Az udvaron sürgés, forgás,
Szánkózás és hógolyózás.
Gyermek sikoltozás, vidám játszadozás,
Ők nem fáznak, várják a Télapót már.
Vidéki Vendelné

MEGVÁLTÓ SZÜLETETT
Mária kitárja szelíd szép kezét
Ölében tartja már cseppnyi gyermekét
Óvja, vigyázza babáját
A lelkek égi Királyát.
Betlehem mezején égi fény ragyog
Csodálkozva nézik a pásztorok
Lesik az angyal szelíd arcát
Milyen hírt hozhatott hát?
Üzenete felettébb bíztató:
Ma megszületett néktek a Megváltó.
Elküldte az Atya drága Egyetlenét,
Hogy vére lemossa a bűnök mocskát, szenynyét.
Az angyal tiszta, csengő szavára
Felgyúl a pásztorok szívének lángja
Indulnak is nyomban, hogy mielőbb lássák,
Népünknek ígért, rég várt Messiását.

Csillag jár az égen, mely jelezte jöttét
S ez mutatja most a születése helyét.
Belépnek a pásztorok a kicsiny barlangba,
Ott fekszik a gyermek egy egyszerű jászolban.
Elnézik pici kis kezét
Mellyel az áldást szórja feléd.
Mert érted született e földre Ő
Mosolya szelíd, karja ölelő.
Fenn a mennyekben dicsőség övezte
De érted koronáját letette.
Eljött a földre szegényen, szerényen,
Hogy megváltson téged a rabszolgakereszten.
Jól látta a különbséget föld és ég között
Mégis ide, hozzánk költözött
Elhozta a Szeretet drága üzenetét,
A bűn rabsága immár örökre véget ért.
Beküldte: Papp Dezsőné
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KEDVES ÜLLÉSIEK!
A jogosítvány megszerzésben várhatóan bekövetkező változások azokat nem érintik,
akik időben megkezdik a tanfolyamot.
Szeretettel várunk mindenkit, aki személygépkocsi, motorkerékpár vagy segéd-motorkerékpár* tanfolyamra szeretne járni. Tanulóink évek óta a legjobbak közt szerepelnek az autóvezetői vizsgákon. Az előadások jó hangulatúak,
oktatóink felkészült szakemberek és igazán jó fejek.
A gyakorlati oktatás egy budapesti utat is tartalmaz.
A gyakorlati órákat óránként is lehet fizetni.

Jelentkezés:
Jelentkezési határidő:

Üllés:

Művelődési Ház

Nyitvatartási időben:

62/582-040

2009. 12. hó 04- én 17 óra

Tanfolyamok folyamatosan indulnak!

Jakab Csaba Autósiskolájában

„Vezetni tudni annyi, mint élni tudni…”
6722 Szeged, Vitéz u.13-15. Tel.:62/422-335
OKÉV: 06-0002-04, Lajstrom: 0940

* Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort („Sm” 14 év, „A1” 16 év, „Akorl.” 18.év,
„A”18 vagy 21 év és „B” 17 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható,
aki az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. 18 év alatt szülői hozzájárulás szükséges!
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ADVENTI HÉTVÉGÉK A

ORVOSI ÜGYELET!

PARKBAN

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

Az előző évekhez hasonlóan idén is
meghívjuk településünk lakóit a mára már
hagyománnyá vált „Adventi hétvégék” rendezvénysorozatunkra.
Bízunk benne, hogy mindenkinek tudunk
egy kis örömet szerezni, így Karácsony közeledtével, változatos műsorokkal, finomságokkal, forralt borral, teával…
A programok:
November 29-én vasárnap délután 16
órától Nagy Attila Gyula polgármester megnyitója.
Az első Adventi gyertyát meggyújtja
Soós János esperes.
Műsort adnak a hittanosaink, valamint
Via Stellis együttes koncertjét nézhetik
meg.
December 6-án Mikulásvárás.
Az Adventi gyertyát a testvértelepülésünk képviselője gyújtja meg.
Fellépnek a Csiga-Biga Óvoda növendékei.
December 13-án:
Az Adventi gyertyát szomszédunk, Forráskút polgármestere: Fodor Imre gyújtja
meg.
A műsorban fellépnek az általános iskolánk növendékei, valamint a Szegedi Pinceszínház művészei.
December 20-án:
Az Adventi gyertyát Babarczi János községünk díszpolgára gyújtja meg.
Üllésért érdemérmek átadása.
A műsorral a FONÓ Néptáncegyüttes
tagjai nyújtják Önöknek.
Amennyiben lehetőségük engedi, várjuk
bor felajánlásaikat, melyet a Gondozási Központban tudnak leadni.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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Hétköznap 17 órától másnap reggel
7 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig a Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni.
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2
A Ruzsai Központi Orvosi Ügyelet rendelési idején kívül – hétköznap 16-17 óráig
– Üllés és Forráskút községek 3 háziorvosa
látja el a sürgősségi készenlétet a két településen.

ORVOSOK ELÉRHETŐSÉGE:
Dr. Joó András

282-007,
06/30/9282-007
Dr. Csonka Erika
282-052
06/30-362-8459
Dr. Vereczkey Csaba 287-034
06/30-9952-023
Mentők:
104

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
December 5-6.

Dr. Papp Sándor
06-30/487-9805
December 12-13.
Dr. Nyári László
06-30/499-7241
December 19-20.
Dr. Papp Zalán
20/973-9149,
30/239-2996
December 24-27.
Dr. Hursán Mihály
06-30/998-6139
December 31-január 3.
Dr. Szőke Csaba
06-30/324-5032

Savanyú káposzta és hordós savanyúságok ismét kaphatók.
Péter Pál

Wesselényi utca 31
Tel: 30/822-1986
62/282-772

www.ulles.hu

ÚJABB ÜLLÉSI SPORT SIKER
November 14-én az Országos Roncsderbi
Szövetség idényzáró- és díjátadó bálját rendezték meg a művelődési házban.
Az ország minden részéről érkeztek versenyzők, akiknek Nagy Attila Gyula polgármester négy kategóriában adta át a díjakat.
A Széria géposztályban üllési siker született.
Veszelka Patrik (14) a dobogó második fokára állhatott fel, több felnőtt versenyzőt is
maga mögé utasítva, öregbítve ezzel Üllés
hírnevét is. Reméljük Patrik édesapja nyomdokaiba lépve, talán már a következő idényben a dobogó legfelső fokára állhat fel.
Sok sikert!

(Fotó: Seres Attila)

AKIK ELJÖTTEK, MINDANNYIAN JÓL ÉREZTÉK MAGUKAT!
CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 15. JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
-KÉPES BESZÁMOLÓA báli eseményekről következő számunkban részletesen beszámolunk.

(Fotók: Maróti Zoltán)
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CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK

HALÁLOZÁSI HÍREK

Gyuricza Máténak és
Bezdány Fruzsinának
november 9-én, 3050 grammal
Dorka nevű gyermeke született.

Simon Kálmán november 1-jén,
Rácz Gábor november 8-án,
Szűcs László november 8-án,
Ifj. Gyóni Sándor november 17-én és
Id. Maróti Zoltán november 19-én
elhalálozott.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

nak

Őszinte részvétünk a gyászoló családok-

BÖLCSESSÉGEK …
„Ne külső szépségeddel tündökölj, hanem a tetteid legyenek szépek.”

„Hívságos dolog többet felhasználni ott,
ahol a kevesebb is elég.”

„Bármi, amit birtokolni érdemes, azt
megosztani is érdemes.”

„A szeretet és a bölcsesség ugyanannak
az éremnek a két oldala. Szétválaszthatatlan.”

„Az ember annál gazdagabb, minél többről tud lemondani.”

„Tisztelni kell minden emberben az embert; még ha nem is azt, aki - hanem azt,
akinek lennie kellene.”

BALI 23 ÉTTEREMBŐL
ELŐFIZETÉSES EBÉD RENDELHETŐ
550,- Ft/ adag
Telefon: 30/632-57-98

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bali 23 Étterem,
Üllés, Felszabadulás utca 23.

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 62/282-122 Felelős szerkesztő: Dr. Faragó M. Judit
Nyomdai Kivitelezés: s-Paw Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Felelős vezető: Szabó Erik

