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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

SZILÁGYI DOMOKOS:

KEDVES ÜLLÉSIEK!

KARÁCSONY

Az év legszebb ünnepe közeledik, már
csak néhány nap és ránk köszönt a Karácsony. Nehéz év volt ez mindannyiunk számára, a mindennapi gondjainkat tovább súlyosbították a természeti csapások, ami nem
csak községünket, hanem az egész országot
érintették.
Azonban e néhány ünnepnapra hagyjuk
hátra az év nyűgjét, szánjunk időt és figyelmet arra, ami igazán fontos: a család, a barátok, a rokonok, az egymásra való odafigyelés, és a legfontosabb: a SZERETET. Hagyjuk
hátra az anyagias világot, ne engedjünk a
fogyasztói világ csábításának, ne hagyjuk,
hogy a szeretet ünnepét a vásárlás oltárán
feláldozzuk.
Adjuk át magunkat a Karácsony ígéretének, engedjük, hogy néhány napra csak a jó
dolgok kapjanak teret életünkben. Élvezzük a
karácsonyi finomságok ízét, örüljünk a kedves ajándékoknak, látogassuk meg rokonainkat, testvéreinket, töltsük úgy az ünnepeket,
hogy egész évre erővel és energiával töltsön
fel bennünket.
Ne higgyünk a hamis reklámoknak, nem
attól lesz boldog a Karácsonyunk, ha drága
ajándékokat veszünk, ha plafonig érő, szaloncukortól roskadozó fát állítunk, és kölcsönt veszünk fel a rég áhított nagyképernyős tévére.
A Karácsony mondanivalója egyszerű:
szeressük egymást. Szent Ágoston szavain
elgondolkozva, ez nem is tűnik megvalósíthatatlannak: „Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha
figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha
megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.”

Az adventi ünnepségsorozat jó alkalom
arra, hogy községünk lakói néhány félórára
megálljanak egymással beszélgetni, egy közös forralt bort elkortyolni, a frissen készült
édességekből közösen csemegézni. Meghitt,
bensőséges, és szívmelengető.
Mindannyiuknak kívánom, hogy a Karácsony hozzon békét, boldogságot, szeretetet
minden otthonba.
Isten. Áldd meg a magyart, jó kedvvel,
bőséggel.
Kellemes Karácsonyt kívánok mindenkinek.
Nagy Attila Gyula
polgármester

A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

www.ulles.hu

ÜLLÉSI „KIS FIZIKUSOK” SIKERE A SOPRONI-HEGYSÉGBEN
Október 9-én rendezték az országos FIZIKATÚRÁT. A verseny összesített eredményét
1 hónappal később ismertették a szervezők.
7-11. évfolyam részvételével megszervezett FIZIKATÚRÁN 114 csapat mérte öszsze erejét és tudását a 6 állomáson kapott
érdekes számítási és kísérleti feladatokban.
Egy ausztriai állomást is magában foglaló
18 km-es túraútvonalon a Páneurópai Piknik
helyszíne és Fertőrákos között, szükség volt
a tanulók tantárgyi tudásán és térképismeretén túl az állóképességre is.
Egy lány (Duracell nyuszik) és egy fiú
(Hasutasok) csapat kapott meghívást az elő
feladat beküldése után a Soproni-hegységben megrendezett FIZIKA TÚRÁRA. A fiúk
vízi-erőmű makettet készítettek itthon újrahasznosítható anyagokból, az erről készült

kisfilmet küldték el, a lányok pedig vízzel
kapcsolatos művészeti alkotások gyűjtésével neveztek sikeresen.
A fiúk csapata 10. helyezést ért el,
csapattagok: Gyuris Richárd, Rácz Dávid
és Zádori Dominik.
A lányok csapata 22. lett, a csapat
tagjai: Ábrahám Karola, Bodó Beáta és
Czakó Petra.
A tanulók neves magyar és osztrák iskolák csapatait utasították maguk mögé. Ez
úton szeretném megköszönni az üllési önkormányzatnak, hogy a kétnapos útra biztosította a tanulók szállítását, külön köszönöm
a sofőrnek (Bálint Antal önkormányzati képviselőnek), hogy a hétvégéjét áldozta annak
érdekében, hogy az üllési 8. osztályos diákok
részesei lehettek a kb. 500 tanárt és diákot

DÓCON JÁRTUNK

6. helyezett: Barna Renáta 7.a, Dankó Boglárka 7.a, Szabó Alexandra 7.a (202 pont)
felk. tanárok: Péterné Juhari Ágota

Az idén rendezett először angol tematikus versenyt a Dóci Katolikus Általános Iskola. A megmérettetésre 3 fős csapatok jelentkezését várta a szervező, Pölösné Hudák
Dóra angol szakos tanárnő. A mi iskolánkból
18 felső tagozatos tanuló vállalta a felkészülést „ÉTELEK” témakörben.
Időpont: 2010. december 10. péntek
A versenyen 22 csapat mérte össze tudását, többek között abban, hogy mennyire
ismerik a zöldségeket, gyümölcsöket, a különféle ételeket, recepteket, hogyan birkóznak meg egy étlap összeállításával vagy egy
memóriajátékkal – mindez természetesen
angolul.
Eredmények:
1. helyezett: Dóc egyik csapata (220 pont)
2. helyezett: Gyuris Ágota 7.b, Nagy Kamilla 7.b, Rácz Panni 7.b (219 pont)
felk. tanár: Nagy Éva
3. helyezett: Ábrahám Karola 8.a, Juhász
Gabriella 8.a, Czakó Anna 7.a (213 pont)
felk. tanárok: Szekeres Katalin, Péterné
Juhari Ágota
5. helyezett: Hódi Fruzsina 7.b, Lábas László 7.a, Pataki Alexandra 7.b (204 pont)
felk. tanárok: Nagy Éva, Péterné Juhari
Ágota, Szekeres Katalin,
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Köszönjük a dóci kolléganőnek a szervezést, az üllési önkormányzatnak pedig a
szállítást.
Angol nyelvi munkaközösség

ANGOL NYELVI
SZAVALÓVERSENY
Hét település részvételével idén (2010
december 2-án) is megrendezésre került
immár hagyományosnak mondható szavalóversenyünk. Az 5-6. osztályosok, illetve a
7-8. osztályosok külön csoportban mérték
össze tudásukat. Összesen 36 tanuló állt a
zsűri elé.
A zsűri tagjai voltak:
5-6. osztály:
Niemi Mária – nyelvtanár (Vörösmarty
Általános Iskola, Szeged)
Daka Imre – nyelvtanár (Zákányszéki Általános Iskola, Zákányszék)
7-8. osztály:
Harry Fitzpatrick – lektor (SZTE-JGYPK,
Szeged)
Megyeri Péter – nyelvtanár (Fontos Sándor Általános Iskola, Üllés)

megmozgató rendezvénynek, valamint köszönöm az üllési „Suli Alapítványnak”, hogy
kifizette a szállásköltséget.
Maróti Mihályné szaktanár

1.
1.
1.
2.
3.
4.
4.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Díjazottjaink:
5-6. osztály:
Markovics Kamilla, Ruzsa – Felkészítette: Borsos Andrea
Lábas Kata, Üllés
Felkészítette: Péterné Juhari Ágota
Kiss Nóra, Szatymaz
Felkészítette: Hódiné Csányi Katalin
Erdélyi László, Üllés
Felkészítette: Péterné Juhari Ágota
Barna Réka, Üllés
Felkészítette: Péterné Juhari Ágota
Pap Teodóra, Pusztamérges
Felkészítette: Ördög Andrea
Daka Lucia, Zákányszék
Felkészítette: Daka Imre
Bigors Fanni, Zákányszék
Felkészítette: Méhes Józsefné
7-8. osztály:
Szurmai Bettina Lujza, Szatymaz
Felkészítette: Lindholm Csányi Eszter
Csóti Dóra, Zákányszék
Felkészítette: Méhes Józsefné
Varga Dorottya, Szatymaz
Felkészítette: Lindholm Csányi Eszter
Hedvicsek Anna, Domaszék
Felkészítette: Bernáth Klára
Csápenszky György, Szatymaz
Felkészítette: Lindholm Csányi Eszter

Minden versenyzőnek gratulálunk, köszönjük a kollégák és a szülők munkáját.
Angol nyelvi munkaközösség, Üllés

www.ulles.hu

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület NOVEMBER 23-án
tartotta soros, nyílt ülését.
Első napirendi pontban áttekintette a
település közbiztonsági helyzetének alakulását. Az ülésen előadóként részt vett Dr.
Zélity László a Szegedi Rendőrkapitányság
vezetője és Köles Attila a Mórahalmi Rendőrőrs őrsparancsnoka. Az ülésen elhangzott,
hogy az Üllésen elkövetett bűnesetek száma
30 %-kal csökkent az elmúlt évhez viszonyítva. A csökkenéshez hozzájárult a rendőrség
munkáján kívül az Üllési Polgárőr Egyesület
folyamatos járőrtevékenysége is.
Második napirendi pontban a képviselők
áttekintették, és elfogadták a Homokháti
Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott
feladatellátásról készült tájékoztatót.
A testület tagjai harmadik napirendi
pontban a közösségi ellátás által végzett tevékenységről készült beszámolót tárgyalták
meg.
A képviselők a negyedik napirendi pontban - 665 083.000 Ft bevétellel, 738.075.000
Ft kiadással és 24.546.000 Ft egyenleggel és
ugyanennyi pénzkészlettel elfogadták a 2010.
évi költségvetés I-III. negyedévi helyzetéről
készült beszámolót. A háromnegyed év alatt a
bevételek és a kiadások időarányosan alakultak, ez fegyelmezett gazdálkodást tükröz.
Aktuális napirendek között a képviselőtestület határozott arról, hogy a Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft. által kiajánlott 12 %-os
hulladékszállítási díjtételemeléssel nem ért
egyet. Az emelés mértékét 10 %-ban maximálta. Felhatalmazta a polgármestert, kezdjen
tárgyalásokat a kft.-vel az áremelés mértékére
vonatkozóan.
A képviselők áttekintették az iparűzési
adó és a telekadó mértékének csökkentésére,
kedvezményeinek emelésére vonatkozó lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban úgy döntöttek,
hogy adómértéket és az adókedvezményeket
a jelenlegi szinten tartják.
- A képviselők döntöttek az alpolgármester
és a képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, melynek oka az önkormányzati képviselők
és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről
szóló rendeletmódosítással függ össze (A képviselők – az adminisztrációs költségek csökkentése érdekében – az ülések anyagait elektronikusan kapják majd meg. A laptopbeszerzés
pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében – az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjuk csökkentését ajánlották fel.)
A testület felülvizsgálta a Használati és
Szolgáltatási Szabályzatot. A Déryné Kulturális
Központ és a Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérleményei
és szolgáltatásai díjtételeiben több ponton módosítást eszközölt. (A felülvizsgált szabályzat a
www.ulles.hu honlapon a „További hírek” menüpont alatt található)
A képviselők elfogadásra javasolták a
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervét.
A testület Soós János Géza „Üllési temetőben kopjafa (fejfa) helyének kiváltása”
tárgyú kérelmét elutasította, a temetőben
az I. parcella 15. sorában 2. sírhely mellett
kopjafa elhelyezését nem támogatta. (kérelmező a döntésről értesült, sikerült számára
megfelelő megoldást találni)
A képviselők meghatározták a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi pénzügyi keretét,
1.120.000 Ft-os összeggel.
A Képviselők 4 rendeletet alkottak.
Módosították:
- az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.10)Kt.ör rendeletét,
- a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendeletet. (a jövő évi díjtételek az idei évihez képest nem változnak,
a cég áremelést nem tervezett be.
A díjakat tartalmazó rendeletet viszont
módosítani kell, mivel 2009. év végén a
Szegedi Kéményseprőipari Kft. által kiajánlott 2010-es díjemelést a képviselők nem
fogadták el – a cég által bevezetett díjakat
nem vezették át a rendeleten)
- az önkormányzati tulajdonú bérlakások
bérbeadásáról, lakbéreinek megállapításáról, a lakhatással kapcsolatos feladatokról
és a helyiségek bérbeadásáról szóló rendeletet. (a módosítás nyomán bérbeadható
helyiségek bérbeadásának szabályai egyszerűsödnének. A pályázati hirdetményt
megyei vagy városkörnyéki lapban, illetve
helyi lapban kétszeri meghirdetés helyett,
helyi lapban egyszeri hirdetéssel kellene
közzétenni. Egyszerűsödne a pályázati hirdetmény tartalma is. A javaslat a piaci igényeknek jobban megfelelne.)
- az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről szóló
rendeletet.
A képviselők zárt ülés keretében bírálták el a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat. A beérkezett 32 pályázat
megfelelt a feltételeknek. A testület az önkormányzati támogatás összegét egységesen 3500 Ft/hó összegben állapította meg.
A testület az „Informatikai eszközök beszerzése TIOP 1.1.1-09/1 pályázat keretében
Üllés és Forráskút községekben” tárgyú beruházásra – a beérkezett ajánlatok véleményezése után – a SUOMINA Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt-t (6794 Üllés, Mező Imre
utca 7.) bízta meg az ajánlatában megjelölt
24.535.980 Ft-os nettó összegben. (A projekt által Üllés és Forráskút településeken
összesen 239 tanulói, 13 pedagógusi laptop, 8 tároló szekrény, 2 router és 13 db
Access Point kerül beszerzésre. )
A Képviselőtestület a szennyvízcsatornázás beruházás kapcsán szennyvízcsator-

názás beruházás hitelvisszafizetés kezességvállalása, inkasszójog engedményezése
tárgyban és saját forrás biztosítása tárgyában is döntött.
A Képviselőtestület 2010. DECEMBER
8-án zárt ülést tartott.
Zárt ülés keretében döntött az Üllés Községéért Érdemérem adományozásáról. Idén
3 személy kapja meg az elismerő díjat:
- Zsiros Tibor Üllés, Gorkij utca 11. szám
alatti lakos – aki a belvízvédekezés során
nyújtott kiemelkedő teljesítményt;
- Horváth Hanna Üllés, Arany János utca
49. szám alatti lakos, aki sportteljesítményével nyújtott átlag feletti teljesítményt (a magyar futsal női labdarugó válogatott csapat
tagjaként részt vett a Moszkvai Nemzetközi
Tornán, ahol harmadik helyezést ért el a csapat);
- a Technikai csoport karbantartó részlege (Bálint Antal, Kondász Gábor, Matuszka
László és Vass Péter), akik a legtöbb települési rendezvény szervezésében, lebonyolításában, valamint a belvízvédekezésben is
részt vettek.
A testület döntésével támogatta Bodó
Beáta nyolcadik évfolyamos tanuló Arany
János Tehetséggondozó Programjában való
részvételét.
Nyert a DAOP – 2009-3.2.1/A Közösségi
közlekedés fejlesztése című – szegedi kistérséggel közösen benyújtott pályázatunk. A
támogató hatóság a kért támogatást csökkentett összegben ítélte meg, ennek megfelelően az önkormányzat által biztosítandó
önerő összegét is arányaiban csökkenteni
kellett. (a projektben külterületi fedett buszvárók kihelyezése, a központi buszváró felújítása, biciklitároló és 2 db ledes sebességmérő beszerzése szerepel)
Nagy Attila Gyula
polgármester

A VÍZ ALATTI VILÁG CSODÁI
Érdekel a búvárkodás?
Kíváncsi vagy a víz alatti világra?
Gondolkozol egy kezdő búvártanfolyam
elvégzésén, de még nem búvárkodtál?
Ha mindig is vonzott „A nagy kékség”.
Szeretnél megismerkedni a víz alatti világ
csodáival? Várunk egy filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolóra a Déryné
Kulturális Központba 2011. január 19-én
szerdán 17 órára.
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KÖZMEGHALLGATÁS
Üllés Község Képviselőtestülete december 8-án közmeghallgatást tartott.
Nagy Attila Gyula polgármester beszámolt a 2010. évi költségvetés teljesítéséről.
Beszélt a 2010. évi bevételek és kiadások
alakulásáról, az iparűzési adó alakulásáról.
Elmondta, hogy a költségvetés számai a
vártnak megfelelően alakultak. A párhuzamosan futó több pályázat miatt felvett – 40
millió forintos – fejlesztési hitelt még decemberben vissza tudják fizetni, miután a
kulturális központ pályázati támogatását a
támogató hatóság az önkormányzat számlájára átutalja.
Ismertette a 2011-es év költségvetési
lehetőségeit. A parlament már elfogadta a
költségvetés sarokszámait, de több nyitott
kérdés is van még. Azt már lehet tudni, hogy
csökkenő tendenciát mutat az önkormányzati támogatás mértéke.
Beszámolt a 2010-es év fejlesztéseiről,
így a kulturális központ fejlesztéséről és bővítéséről, a piactér kialakításáról, az Erdei
Iskola felújításáról, a központi iskola akadálymentesítéséről. E fejlesztéseket hazai
és uniós pályázati támogatásokkal és saját
forrás biztosításával sikerült elérni. Rendezvényekre –a Falunap és az Advent megszervezésére, és az Erkel Ferenc, a Víztorony és a
Partizán utca aszfaltozása terveinek elkészítésére is nyertek támogatást. A Radnai utca
2. szám alatti iskolaudvar térburkolatát is az
idei esztendőben valósították meg. A polgármesteri hivatal a civil szervezetek működési
célú pályázatainak benyújtásához pályázatírói segítséget nyújtott, az így elnyert támogatás összesen 800 ezer forint volt.

A polgármester beszélt a 2001-es év
fejlesztési elképzeléseiről. Az egyik legfontosabb ezek közül az Erdei Iskoláig tartó
kerékpárút kivitelezése lesz, mely tavasszal
kezdődhet el. A szociális szolgáltató központ
kialakítása is a jövő évi célok között van. Az
Alkotóház – volt Rendőrség épületébe történő - áthelyezését is célul tűzték ki, a jelenlegi
helyen szűkösen vannak. Folytatni fogják a
Déryné Kulturális Központ fejlesztését, konkrétan az udvar felújítását. A pályázati támogatást a FONÓ Alapítvány közreműködésével
szeretnék elnyerni. Nyert a – szegedi kistérséggel közösen benyújtott – közösségi közlekedés fejlesztését célzó pályázat, melynek

eredményeként fedett buszvárók kerülnek
kihelyezésre, a központi buszváró felújítása
is megtörténik, és 2 db ledes sebességmérőt is fel tudnak szerelni. A sportöltöző felújítását saját forrásból valósítják meg, erre a
korábbi testület 5 millió forintot különített el.
A központi iskola mögötti terület sportcélú
fejlesztését is szem előtt tartják, figyelni fogják a pályázati lehetőségeket. A szennyvízberuházás kivitelezése várhatóan 2012-ben
indul. Az első körös pályázatot a 4 résztvevő
település megnyerte, a második körös pályázatot december 6-án nyújtották be. A program lakossági támogatottsága 85 %-os. Az
önkormányzatnak a második körös pályázat
benyújtása előtt 18 millió forintos saját erő
biztosításáról kellett döntenie, ez rendelkezésre áll. Az önkormányzat által biztosítandó
önerő összege még emelkedhet. A Szegedi

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulat
által – szeméttelepek rekultivációjára – benyújtott pályázat is nyert, így az üllési telep
helyreállítása is megvalósul – közel 100 millió forintos összegben.
Nagy Attila Gyula szólt a jelenleg is fennálló belvízvédekezésről. Elmondta, eddig 12
millió forintot fordítottak védekezésre. Ez az
összeg sajnos még emelkedni fog, hiszen
további csapadékos időszakok várhatóak.
A település több pontján hajtottak végre
azonnali intézkedéseket, szintezést, mederkotrást, árokásást, átereszeket raktak le. A
kialakult helyzethez hozzájárult az ingatlantulajdonosok ároktakarítási hiányossága.
Nagy Attila Gyula ismertette a település
demográfiai helyzetét. A község születési és
halálozási adatai az ország átlaghoz hasonlóak: a születésszám csökken, míg a halálozási
arányszámok nőnek.
Beszámolt a munkanélküliség alakulásáról is, a munkanélküliségi ráta jelenleg 7,28
%-os, 2009-ben ez a szám 8,2 % volt. Az Út a
munkához program 2008 óta működik. A segély helyett munkát elvű rendszer nagy segítségére volt az önkormányzatnak, a benne
résztvevő személyek több intézmény munkájába is besegített, takarítói, konyhai, dajkai
mun kát végezve, de közterületi munkákat
is elláttak többen. A munkanélküliek foglalkoztatási rendszere jövőre átalakul, a pontos
részletek egyenlőre még nem ismeretesek.
A közmeghallgatás további részében a
polgármester válaszolt a felmerült kérdésekre és észrevételekre.
A kérdések, észrevételek többsége elsősorban a belvízzel volt kapcsolatos, de érkeztek észrevételek a demográfiai helyzettel, a
falunapi programok minőségével is.
(a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv a www.ulles.hu honlapon, valamint a
Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg. )
Dr. Sugár Anita jegyző

BELVÍZVÉDEKEZÉS KÖZÖSEN
Tisztelt Lakosság!
Az egész évi kedvezőtlen időjárás jelentős feladat elé állítja önkormányzatunkat és
a lakosságot is. A belvíz és a várható havas
időjárás nehézségeinek felszámolása csak
közös összefogással valósítható meg, ezt ebben az évben megtapasztalhattuk többször
is. Mint ismeretes, az önkormányzat évek
óta egyre kisebb létszámmal egyre kisebb
költségvetéssel gazdálkodik, amit tovább
nehezít a vis maior helyzet. A rendkívüli időjárás mind több pénzbe kerül és mind több
humánerőforrást igényel. Az önkormányzat
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technikai személyzete, a közcélú foglalkoztatottak munkaereje, és sajnos az önkormányzati anyagi forrás is véges, ezért felkérem a
Tisztelt Lakosságot, hogy társadalmi felelősségvállalásuk tükrében segítse a közösségért – a községért végzett munkát.
Számítunk mindazon emberek segítségére, akik saját munkaerejüket, munkagépüket,
eszközüket, traktorukat fel tudják ajánlani a
köz- és magánvagyon védelmére.
Kérünk mindenkit, hogy kiemelt figyelmet
fordítson a házaik előtti csatorna átereszek
tisztántartására, a víz okozta bemosások ki-

takarítására, a hó eltakarítására, a dűlőutak
védelmére. Megkérjük a külterületi lakosokat, hogy aki teheti és a megfelelő munkagéppel rendelkezik, lehetőségéhez mérten
segítsen a dűlőutak állapotának javításában
(tárcsázás, simítás, tolólapozás, stb.).
Szükség van az összefogásra, a közös
segítségre.
Mindannyiunk nevében köszönjük!
Nagy Attila Gyula polgármester

www.ulles.hu

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.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a község lakóit

A támogatás odaítélésről, a támogatás
összegéről a Képviselőtestület dönt.

a 2010. december 23-án (csütörtökön)

A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban dr. Sugár Anita jegyzőnél
személyesen, vagy a 282-122/112-es melléken kérhető felvilágosítás.

– Déryné Kulturális Központban -

17 órától

rendezendĘ
karácsonyi ünnepségre.

Dr. Sugár Anita
jegyző

Nagy Attila Gyula
polgármester

SZILVESZTERI FOCIKUPA
December 30-án 9 órától az üllési tornateremben kerül megrendezésre. Két korcsoportban: 35 év feletti és alatti játékosokkal.
Nevezési díj 1500 Ft. Háromfős csapatok
jelentkezését várjuk. Nevezni Lakatos Kornélnál lehet a 06/70-3751083-s telefonszámon.
Jelentkezési határidő dec. 28. várunk minden
kedves résztvevőt!
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE OLDALA
csoport hírei:

csoport hírei:
Igaz, hogy december van, így kicsit megkésve, a novemberi élményeket vetjük papírra
végre. November 20-án tartottuk a bálunkat,
így lehetőség nyílott, hogy mi Mackók eljárjuk
a Medve-táncunkat! Igaz, hogy csak 7 gyermek
ropta, mert a többi mackónak még fiatalabb a kora! Azt szokták
mondani: „Ez a projekt nem jöhetett volna létre” Ha nincs, ki nekünk
segít a kivitelezésben. A koreográfiánk összeállt gyorsan, és kaptunk
még segítséget is nyomban! A műsor végén ez szokott állni: Zene:
Erdélyi Gábor és Megyeri Péter tanár bácsi. Beszerzőnk :nem más,
mint Farkasné Móni, Az egyik varrónénink Czakóné Móni. Varrónéni
volt még Terhesné Anikó, Baloghné Edit pedig a Mackó pingáló! S
persze a szereplők a 7 fős Mackó-banda Ki aznap este a táncot ropta
Bálunk sikeréért a Mackó szülők és nagyszülők mindent megtettek,
Támogató-és belépőjegyet is vettek. Volt, aki mosogatott, tombolatárgyat hozott, valamilyen munkafolyamatba bekapcsolódott. Nem
lehet elégszer mondani, hogy köszönjük szépen, Hisz mindenki értünk dolgozott serényen!
csoport hírei:
Az őszi-téli időjárás kicsit korlátozta „Pitypangék” udvaron tartózkodását, de így több idő jutott
alkotásra, kézműves tevékenységre. Készítettünk
Télapó és Karácsonyhoz kapcsolható díszítéseket,
festettünk, ragasztottunk, sütöttünk tököt, el is fogyasztottuk. De
nem maradtak el a mozgásos tevékenységek sem, jótékonysági bálunkon Mackó-szomszédék tánca után előadtuk a „hulló pitypangok”
c. zenés táncjátékunkat. A második Adventi vasárnapon meghallgathatták a nézők alkalmi dalainkat, verseinket. Az ünnepi előkészületekből hátra van még a: kókuszgolyó készítése és fogyasztása. Dec.
15-én részt vehetünk Mórhalmon az OKE által szervezett kistérségi
karácsonyi rendezvényen.16-án pedig az ÖNÓ-ban vendégszerepelünk a szépkorúak előtt. Ezúton kívánunk minden üllési lakosnak, szülőknek BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT!
Pitypang gyerekek és felnőttek. Ancsa és Kati óvó néni, Ildi
dajkanéni.

A Mazsola csoport őszi programjai a következők voltak: Szerepeltünk az Önó-ban, ahol horgolt
„mesepárnát” kaptunk cserébe az ügyes kezű néniktől. Ezúton is köszönjük munkájukat! Október
7-8-án papírt gyűjtöttünk. Összesen 1080 kg-ot
sikerült összegyűjteni, amiért 19440.-Ft.-ot kaptunk, amit a tavaszi
kirándulásra fordítunk. Köszönjük a Stabil Sped KFT-nek a lehetőséget és a szülőknek a lelkes munkájukat.
Részt vettünk az Afrika Hét rendezvénysorozatán, ahol érdekes
hangszereket próbálhattunk ki és megtekinthettük a kiállítást. A
Truffaldínó bábszínház előadásait okt. 26-án és dec. 7-én tekinthettük meg, amelyek elnyerték a gyermekek tetszését.
csoport hírei:
Változatos tevékenységekkel igyekszünk sokszínűvé tenni kiscsoportosaink mindennapjait:
gyakran mondókázunk, énekelünk, gyurmázunk,
ismerkedünk a festékkel.
Követőként idén már mi is csatlakoztunk a
kompetenciás program szerint haladók táborához. A tématerv javaslatok közül szemezgetjük azokat, amiket a csoportunkban megvalósíthatónak ítélünk. Így pl. az udvaron tüzet gyújtottunk, ennek menetét és a követő biztonsági intézkedéseket az óvoda többi csoportjába
járók is érdeklődve figyelték.
A Mikulástól minden Nyuszi csoportos ünnepi bögrét is kapottebből már azok a gyerekek is szívesen fogyasztják otthoni innivalóikat, akik eddig másból ittak.
KÖSZÖNET:
Horváth Csabánénak és családjának a már nem használt és behozott játékokért.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az óvoda és bölcsőde életéről, eseményeiről képeket Üllés honlapján a Fotógalériában láthatnak.
KÍVÁNUNK MINDENKINEK BOLDOG , BÉKÉS ÜNNEPEKET!

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÁLI EREDMÉNYEI
A bál tiszta bevétele 485.175. Ft lett,
amit az óvoda udvari játékainak fejlesztésére, /tavasszal/ új ágyak, székek vásárlására fordítunk. Természetesen egy csekély
összeget a gyermekek karácsonyi ajándékozására használunk fel, valamint csoportos játékok beszerzésére is.
Sokat köszönhetünk azoknak az embereknek, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal, felajánlásaikkal hozzájárultak a
bál sikeréhez:
Juhászné Bozsák Andrea SZMK elnök
és Terhesné Sztarek Anikó (szervezési feladatok).
Erdélyiné Dudás Anita (a szülők táncának betanítása).
Fődíjaink:Forrai Péter és Ifj. Soós János malacai, Simonics János és Sziráki
Lászlóné festményei.

6

Lajkó Levente és Rádóczi Lajos (a vacsora hús-alapanyagának biztosítása), Rácz
György és csapata (vacsora elkészítése).
Lajkóné Baranyi Orsolya, Bíró Jánosné,
Pintérné Tandari Erika (büfé üzemeltetése).
Továbbá:
Ágoston István és cs.,Agróna Szövetkezet, Alkotóház dolgozói, Ambrus Erzsébet,
Babarcziné Rácz Mária, Bakóné Ficsor Gabriella, Bali 23 Étterem dolgozói, Bálint Gábor
és cs., Balogh Antalné, Balogh Norbert,
Baranyi László és cs., Barna Dezsőné, Bata
Edit, Berczeliné Juhász Ágota, Berta Edit,
Bezdány Fruzsina, Bezdány Zoltánné, Bigors
Ervin és cs., Bigors Istvánné, Bittó Nándor
és cs., Bódi Lászlóné, Bokor Imre és cs., Bokor Józsefné és cs., Borbély József és cs.
Bozsák Zoltánné, Bozsó Edina, BÖ-BE
Butik, Budai Józsefné, Cinkóczi Lajos és cs.,
Czakóné Dudás Mónika, Czékus István és

cs., Czékusné Farkas Mónika, Csóti Vilmos
és cs., Deméné Gyuris Margit, Dr. Csonka Erika, Dr. Joó András, Dr. Joóné Takács
Zsuzsanna, Dr. Nyáriné Tajti Anna, Dr.Kasza
Péter és cs., Dudás Lászlóné, Dudás Zoltán,
Egri Zoltán és cs., Erdélyi Gábor, Erdélyi
Sándor és cs., Farkas István, Farkas Katalin,
Farkas Milán és cs., Farkas Mónika, Farkas
Zoltánné, Farkasné Király Rózsa, Farkasné
Paragi Éva, Felhő András és cs., Profi Festék- és Barkácsbolt, Forrai Péter és cs., Fődi
István és cs., Garaba Áron és cs., Görög Lajos és cs. ,Gulácsi Zsuzsanna, Gyémánt Zsolt
és cs., Gyuris Ervin, Gyuris Mihály és cs.,
Gyurisné Pigniczki Tünde és cs., Hegedűsné
Túri Erika, Heintz Sebestyén és cs., Hertlein
Pálné, Hódi Valéria, Hódi Zoltán és cs.,
Horváth Csaba és cs., Ifj.Soós János,
Jernei János, Jó András és Horváth Krisztina, Jobbik Üllési Alapszervezete, Árpád
Népe szerkesztősége, Jójárt Tüzép, Juhari
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László és cs., Juhász Attila és cs., Juhász
Gábor és cs., Juhász Zoltán és cs., Juhász
Zsolt és cs., Kálmán Andrea, Kálmán Antal,
Kálmán János, Kardos Tibor és cs., Kardos
Tibor és cs., Kékes – Szabó Krisztián, Kisapáti – Gép Kft – Bordány, Kocsis Zoltán és cs.,
Kocsispéter Szilvia, Koleszár Katalin, Kolonics
Mária, Kotroczó Csaba, Kovács Apollónia,
KSKL Kft, Kuklis Sándorné, Kurucsai Erika,
Lábas László, Lajkóné Tari Ágnes, Lippai Ferenc, Maróti Zoltán, Megyeri Péter, Mihálffy
Lászlóné, Molnár Gábor, Monostori Tiborné,
Mulati Jenőné – Coop, Muráti Balázs, Muráti
Edit, Nagy Attila Gyula, Nagy Éva, Nagy Gábor és cs., Nagy Róbert, Nagy Sándor és cs.,

Nagyné Móra Gabriella, Nagypál Imre és cs.,
Nagypál Mónika, Napköziotthon Konyhája,
Némethné Rácz Tünde, Novák Róbertné,
Ótott Zsolt és cs., Patakiné Németh Ilona,
Peták Csaba, Péterné Juhari Ágota, Rácz
István, Rácz Renáta, RENÁTA Butik, Rostás
Tamás, Sandó Tamás és cs., Sári József,
Sárközi Emília, Sebők József és cs., Seres
Attila és cs., Seres Lajos és cs., Simhercz
Zoltánné, Simonics János, Soós Róbert és
cs., Suták Mária, Szécsényi Kata, Székács
Péter és cs., Szekeres Mihály és cs. – Iparcikk Bolt, Szent Pál Patika, Sziráki Lászlóné,
Szolnoki Tünde, Sztarek Jánosné, Szűcs
István és cs., Szűcs János és cs., Temesy

László, Terhes István, Terhesné Sztarek Anikó, Tóth Imre és cs., Tóth Imréné, Tóth Zsanett, Tóthné Kovács Ildikó, Varga Béla, Vass
Amarilla, Vass Csaba és cs., Vass Edit, Zádori
Antalné – Coop Üzlet, Zádoriné Bata Zsuzsanna, Zámbóné Tandari Éva, Zöld-Termék
Szövetkezet, Maricely Raquel Fuenmayor,
Zsemberi Istvánné, Zsomboy’s üzlet
Ha valaki kimaradt, a felsorolásból, az
nem szándékosan történt, csak a véletlen
műve. Kérjük, feltétlen jelezze, hogy pótolhassuk!!!!

KÖNYVTÁRI HÍREK
A 2. osztályos tanulók látogattak el a könyvtárba, ahol „Ül a tél a
hegy tetején” c. könyvtári foglalkozáson vettek részt.
Az órán verset, mesét mondtunk, rajzoltunk, zenét hallgattunk
énekeltünk, játszottunk, megnéztünk néhány nagyon szép téli festményt és beszélgettünk arról, hogyan változik meg a természet,
mért fontos a tél, mi lenne, ha nem lenne, mit csinálhatunk és mit
nem télen, milyen ünnepek vannak stb. Természetesen a gyerekek
megismerkedtek az óra alatt a könyvtárral, használatával és én is
kedves meglepetésben részesültem a gyerekek részéről az óra végén, aminek nagyon örültem és köszönöm.

KÖNYVAJÁNLÁS
Byrne, Rhonda: Az erő
„Az élet sokkal egyszerűbb, mint gondoltad,
és ahogy megérted, hogyan is működik, és mire
képes a benned lakozó Erő, megtapasztalhatod a
létezés varázsát a maga teljességében - és akkor
valóban csodálatos életed lesz.
Most pedig kezdődjön a varázslat!”

MEGEMLÉKEZÉS
2011.01.15-én 15:00-kor
Üllési Temető Ravatalozó
A Don kanyari áttörés 68. évfordulóján megemlékezést tartunk a községi temetőben, a Don kanyarban és a II. világháborúban egyéb hadszíntereken ellesett Üllési hősi hallottak emlékére.
1500 Beszédet mond:

Zakar Péter történész
Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke

1520 Az emléktábla megkoszorúzása
1600 Szentmise a hősi hallottakért a Páduai Szt. Antal templomban, a szertartást Alácsi Ervin tábori lelkész celebrálja.
Minden megemlékezni vágyót vár a szervező Árpád-Központ Alapítvány.

Nagy Pál: Derűben derékig – Erdélyi
anekdóták
Kosztolányi Dezső ajánlásával:
„Maga az élet nedve ez, melyben fölolvad a
világ, emberivé válik, hogy kedélyünkre fogadhassuk. (...) Csak a rossz író humortalan. A rossz írás
száraz-aszott, a kedély mozgékonysága nélkül.
Humortalannak lenni annyi, mint emberietlennek
lenni. Hiszen maga az ember is rendkívül furcsa
lény s maga az élet is kicsiny és nagy egyszerre, vagyis humoros.”

HELYREIGAZÍTÁS
Az előző lapszámban a Könyvtári hírek cikkben, a Köszönet rovatban névelírás történt. A név helyesen: Vidéki Anikó.
Az elírásért az érintett szíves elnézését kérem.
Meszesné Volkovics Szilvia könyvtárvezető
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ADVENTI RÁHANGOLÓDÁS
Az advent figyelmeztet, hogy várnunk
kell Jézus eljövetelét: új életet kell kezdenünk
egyrészt a megújulás vágyával, másrészt a
szeretet tetteivel.
Ennek jegyében az ifjúsági találkozó
témája, az adventi készülődés volt, amely
a Katolikus Ifjúsági Alapítvány által került
megrendezésre. A lelkigyakorlat számára a
Forráskúti Művelődési Ház adott otthont, november 20-án (szombaton) 14 órai kezdettel,
melyen a négy falu hittanosai (Üllés, Forráskút, Zsombó, Bordány) voltak jelen összesen
70 fővel. A korosztály adott volt. Általános
iskola 7-8. illetve középiskola 1-2. osztályos
tanulók vettek részt.
Bevezető imádság után, elsőként Soós
János, forráskúti plébános majd Fodor Imre,
forráskúti polgármester mondott köszöntő
beszédet.
Ezt követően a szervezők, a katolikus ifjúsági alapítvány tagjai, majd a hittan csoportok készültek prezentációval.
A fiatalokat közösségépítő játékokkal
próbálták a szervezők jókedvre deríteni, illetve egy nagy közösséggé formálni.

és társai kíséretében. Itt az atya megáldotta
a gyerekek által készített adventi naptárakat.
Végezetül várakozzunk, hogy mikor Jézus eljön, majd a világ végén, készen találjon
bennünket.
„Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr!”
Üllési Katolikus Ifjúsági Csoport

A Körkép múlt számában jelent meg a
„Boci Mobil” süteményrecept, melyből kimaradt egy fontos alkotóelem, 2,5 dl tej.
Ezután a szervezők által diameditáción
vehettünk részt, melyen segítettek az egyéni elhatározások kialakításában az adventi
időszak idejére (hajnali szentmise, lemondás, jó cselekedet…) A jelenben mi magunk is várunk és szeretetünk tetteivel közreműködünk, hogy Jézus egyre teljesebben
megszülethessen bennünk és közöttünk, s
ily módon környezetünk számára.
Az adventi koszorú mellett régi hagyománnyá vált az adventi naptárkészítés is.
Ez alkalommal gyufásdobozból készítettük
naptárat, mindenki saját maga számára,
különböző formában. Ez egy olyan naptár,
amelyen 24 nap (ajtó) van feltüntetve és
mindennap ki kell nyitni egyet december
1-től Karácsonyig. Minden gyufás doboz
egy-egy szentírási idézetet rejt.
Majd ezt követően, keresztalja alatt énekelve vonultunk át a forráskúti templomba.
Az ifjúsági találkozó, szentmisével zárult,
melyet Soós János atya celebrált, Kiss Péter

SZILÁNKOK „EGY KÉP”
Gondoljatok egy képre, egy cserépből,
festékből, üvegből készült képre, ami a múltam és darabokra tört. Próbáltam összeilleszteni a kis darabkákat, a szilánkokat. Gondoltam megragasztom, mégsem dobhatom a
szemétbe, hát néha előveszem és próbálom
összeilleszteni. Nem megy, mert sok darabja
elveszett a feledésben. Ilyenkor azt gondolom, hogy minek tartogatom? De ezek az álmaim, a régi vágyaim: ez mégis én vagyok.
Egy öreg kút amibe szinte alig van víz, nem
használják már . Emlék az, kidobott emlék,
pedig ezek az emlékek életünk szilánkjai. Egy
dolgot azért elmondok, hiába is ragasztanánk
össze, még ha meg lenne minden darabkája
is ennek a képnek, torz lenne! Ha összes álmunk teljesült volna úgy sem, mert új álmot
hozott az éj, és ebbe nem illik bele a régi kép.
A régi kép és a régi kút, aminek vize számomra ihatatlan. De a múltam is én vagyok!
Néha nem jó-e nézegetni a régi képeket?
Sokan azt sem tudják, hogy hol születtek,
hol volt a szülői ház. Én benne lakom, ez az
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BOCI MOBIL
Tészta: 15 evőkanál liszt
11 evőkanál cukor
11 evőkanál étolaj
2 evőkanál kakaópor
1 kávéskanál szódapor
1 tojás
2,5 dl tej
Krém: 25 dkg tehéntúró
5 evőkanál cukor
1 evőkanál búzadara
1 csomag vaníliás cukor
1 tojás
A tésztához a hozzávalókat jól összedolgozzuk. A krémet a tepsibe beöntött tészta
tetejére kanalazzuk. Megsütjük.
A hiányosságból adódó esetleges kellemetlenségeikért szíves elnézésüket kérem.
Jó étvágyat!

otthonom az enyém. Bár már átalakítottam
a mához igazítottam a mai időszámításhoz
és itt lakom ez az otthonom és hiszem, hogy
ez jó nekem. Egy újabb képet készítettek és
nem cserépből és festett üvegből. És kutat
készítettek újat, maradandót, egy kút aminek vize megtisztít, életet ad.
Tudjátok ezt a képet Jézus festi , és ezt a
kutat Jézus adta, hogy legyen e víznek forrása, a forrás az Jézus.
Te ember, ott akinek szorong a szíve,
aki várod a segítséget, de nem kéred….
Tudod téged várunk, tudod téged vár,
hogy vezessen fogja kezed hogy megsegítsen
csak egyet kér, gyere…gyere el
Én már megtettem és megváltotta az életem.
Vasárnap esténként 18 órai kezdettel
Érd, infó: 06-70/604-17-85

Fodor Józsefné

OKMÁNYIRODA
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda
ügyfélfogadása
a két ünnep között az alábbi módon alakul:
2010. december 27-e, hétfő
8-12 óra
2010. december 28-a, kedd
ügyfélfogadás szünetel
2010. december 29-e szerda
8-12 óráig, 12.30-16.30 óráig
2010. december 30-a, csütörtök
- Polgármesteri Hivatal
8-12 óráig, 12.30-16 óráig
- Okmányiroda
8-12 óráig, 12.30-15.30 óráig
December 31-én az ügyfélfogadás
szünetel!

Peti

Dr. Sugár Anita
jegyző

www.ulles.hu

AZ IGAZI HALÁSZLÉ
Hozzávalók:
• 1 db 5 kg feletti ponty
• 1 kg makói hagyma / 5 kg hal
• házi pirospaprika (szegedi vagy kalocsai)
• só
• 1 l víz / 1 kg halhús
Elkészítés:
Jó halászlét csak nagy halból lehet főzni.
A zöldpaprika és paradicsom szezonális jellege, romlandósága miatt nem alkotórésze
a halászlének (a halászok tarisznyájában ez
nem volt, régen nem voltak bevásárlóközpontok, ahol ezeket télen is megvehették volna), egyébként is ezek a lecsó alkatrészei. Na

szóval: a halat megpucoljuk, a tükörpontyot
lécre szegelt 2-3 db söröskupak érdes felével,
a pikkelyes pontyot (ez az igazi!) filézőkéssel,
az utolsó farki pikkely alatt benyúlva oldal
irányban mozgatva a test mellett elvágjuk
a pikkelytokokat (nem kell tőle megijedni,
elég egyszerű), és leemeljük a kabátját. A
hal bőre mindkét esetben a halon marad. A
halat belezzük, ikrát/tejet, májat (vigyázzunk
az epehólyagra) külön rakjuk. Fejet levágjuk,
a halat kifilézzük. Kopoltyú, szem, keserűfog
nem maradhat a halban. A lábosba alulra rakjuk a fölkarikázott jó makói hagymát (errefelé
a talaj adottságai miatt jobb ízű a hagyma),
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majd a fejet (nem árt ha veszünk még vagy
3-4 db-ot), úszókat és a csontot. Felöntjük a
megfelelő mennyiségű vízzel, és kb 5-6 órát
lassú tűzön főzzük, míg a fej, a csontok teljesen szét nem esnek. Ahogy Matula bácsi
is mondta: a halászlé akkor jó, ha ragad a
gőze... Főzés vége előtt félórával csak az elpárolgott vizet pótoljuk. Ezután átpaszírozzuk
(régen ezt nem csinálták, mivel a csont úgyis
a bogrács aljában gyűlt össze). Ezután vizet
beletölteni tilos. Az alaplevet kiforraljuk, belerakjuk az édesnemes házi paprikát (a bolti
nem jó, mivel abba a csumát és a penészes
paprikákat is beledarálták), olyan mennyiségben, hogy az alaplé szép piros színű legyen.
Ezután belerakjuk az előzőleg besózott haldarabokat (nem irdaljuk, mivel a nagy pontyban
a szálka is nagy, meg különben is nem sült
keszeget készítünk), a belsőséget, és 10 percig főzzük. Kóstolás után sózzuk még, ha kell.
A jó halászlé egyszer melegítve az igazi. Az
erőspaprikát tálaláskor kínáljuk hozzá.

TÁJÉKOZTATÓ
BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJASOK
RÉSZÉRE
Üllés Község Önkormányzata a 2011. évi
fordulóban 32 pályázót részesít támogatásban. A megítélt (havi 3.500,- Ft összegű) ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat
köteles tanulmányi félévenként egy összegben átutalni a Bursa Hungarica célszámlára.
Az első utalás időpontja 2011. január 31.,
ekkor 5 havi támogatási összeg átutalására
kerül sor. Ezt követően a felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát,
az interaktív web oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságát, hogy mely hallgatók részére utalható át az
5 havi támogatási összeg. Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket
felsőoktatási intézmények szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez.
A hallgatók részére a támogatási összeg
utalása:
2011. április 8., május 10. és június 10.:
az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a felsőoktatási intézmény által az arra jogosult
hallgatók részére
Ennek megfelelően a következő félév
5 havi támogatási összegének utalására
2011. augusztus 31 – én kerül sor, melynek
kifizetése a következő időpontokban történik:
2011. október 10., november 11. és december 09.: az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a felsőoktatási intézmények által az
arra jogosult hallgatók részére.
Polgármesteri Hivatal
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„LÚD-TOLL”

KARÁCSONYI EMLÉKEK
Már három testvérem, nővéreim élték
földi életüket, amikor 1938-ban én is világra
jöttem. Ekkor már tornyosultak, gyülekeztek
a második világháború felhői, de én ezt, mint
új életbe lépő felfogni nem tudtam, nem észleltem.
Várva várt testvér voltam, én lettem az
ifjú fiú a családban.
Szüleim földműveléssel foglalkoztak.
Adva is volt erre a lehetőség, Árpádközpontban négy holdas területet örököltek, itt
építették fel családi házukat. Még ma is áll,
többször javították, lakható. Mérete a mai
kornak megfelelő. Természetesen emellett
gazdasági épületek is léteztek. A birtokunk
szinte üdülő volt, a területet két közlekedő
útvonal határolta Északról és Nyugatról.
Apukám a birtokot élő sövénnyel, olajfával
ültette körbe, melyeket kordonozott. Behatolni szárazon a birtokra gyalogosan rombolás nélkül lehetetlen volt. E helyen, mint
a fecskék a fészekben anyjuktól, apjuktól
védelmezve növögettünk.
Édesapám emellett ezermester volt.
Fából sokféle használati eszközt készített,
épített házat, kosarat kötött, szakajtót font.
Édesanyám varrt mindennemű ruhát, templomban kántorizált, citerázott a csutrikban
(házi bál), ha szükségeltetett. Igazi családi
melegségbe születtem, de sajnos a háború
pokla elszabadult, túléltük mindannyian- hála
a Fentieknek.
1945. május 9-én vége lett. Következett
az ország újjáépítése. Ezt az időszakot is
átküzdöttük. A családi szeretet nőtt, erősödött. Az akkori politikai körülmények között
nagyon nagy szükség is volt rá (1948-49-5051-52-es évek). Az ünnepek még nagyobb
összetartozásra ösztönözték a családokat, az
embereket.
Karácsony ünnepének hangulata november 30-tól, András naptól szinte napról napra
emelkedett, fokozódott. Mikulás, azaz december 6-a után még nagyobb sebességre
váltott a szeretet, Jézus születésének napjára való készülődés.
A helyi boltok áruhiányban szenvedtek,
de azért a városiakéhoz viszonyítva sok minden megtalálható volt. Emellett a szülők gondosan, előrelátóan készülődtek. Majdnem
minden élelmiszer alapanyagát megtermelték, csak egy nagy nehézség őrködött a nemes tettek felett- a „nyilvánosság”. Rejteni
kellett valamennyi élelmiszert, hogy elegendő legyen bizonytalan időtartamra, ha esetleg nem kívánt események következnének
be. Nyilvánvalóan a hatóság tudta, észlelése
nélkül.
A cukor pótlására szüleim és testvéreim
cukorrépából már Mikulás előtt répamézet
főztek, hogy legyen édesség a család számára. Megtisztították a karógyökereket, felszelték répaszelővel, katlanon üstben meg-

10

főzték. Ülepítették, szűrték, tisztították, újra
felengedték vízzel, újra főzték háromszor. A
műveletek után megmaradt a répaméz. Finom
és ízletes volt.
Kockacukrot is sikerült beszerezni csere
úton. Pestről jött a „mesebeli” Mariska néni
(Pesti Mariska). Hozta a csomagokat, szalonnácskákat, sonkácskákat kért érte. Hála
a Magasságosnak létezett, ha akkor spontán
nem is. „Cocika”(hizlalásra fogott sertés) rejtett szalmabunkerben elrejtve, a szérűs kertben szedte magába a serkentő, növelő, hizlaló
magvacskákat, a külvilágtól elzárva teljes sötétségben. A családból csak szüleimnek volt
tudtuk, hogy „Cocika” él és virul, „várja az ünnep előtti napokat”.
Akkor lepődtünk meg, amikor frissen sült
húsokkal kínáltak egyenként bennünket. Közösen nem étkeztünk, azért, mert mondták: ”A
falnak szeme és füle van.” Hogy mikor dolgozták fel a levágott állatot nem tudni, nem mondták el soha, csak következtetni lehetett, lehet.
Apukám a mai szemmel is jó „színész”
volt, mert ha vendég jött, akkor sózott és paprikázott kenyeret evett. Mindig „éhes” volt,
ekkor is, akkor is.
Édesapám már három héttel az ünnep
előtt beszerezte a nagy tűlevelű fát. Nálunk
hivatalosan lehetett hozzájutni.
Édesanyám és a lányok a karácsonyfadíszeket, láncokat már két héttel az ünnep előtt
elkészítették. Megvallom én inkább csak szemet hizlaló voltam, számomra minden új volt,
vagy legalábbis annak tűnt. Én passzívan vettem részt az előkészületetek egy részében. Mivel én voltam a legfiatalabb a családban, így
olyan „szükséges kiegészítő” voltam.
A Szenteste előtt három nappal én is
hasznossá tettem magam. Vállaltam a diótörést, diózúzást, kockacukortörést, itt már lehetett valamit pluszban falni. A rézmozsárral
rendületlenül dolgoztam, jobban, mint kellett
volna. Csöngött, pengett a mozsár. Édesanyám megszólalt: „Lacikám, pihenjél!” „Jól
van.”– mondtam. A készülő süteményekre
gondoltam.
Következett a fenyőállítás, díszítés. Itt már
teljesen aktív voltam, kissé túlzottan is. Közösen felraktuk a lányok által készített csomagolt cukorkákat, a szaloncukrot, ezüstdiókat.
Következtek a szívecskék, angyalkák, frissen
sütötték láng előtt. Ezekre várni kellett. A szívecskék finom süteményből készültek, az angyalkákat habcsókokból formálták, hófehérek
lettek. Édesapám közben fűtött a „Bubikában”
(búbos kemence). A sütéshez is kellő hőfok
igényeltetett, így két szobában is lélekmelegítő lett a szobai levegő.
„Nagysokára” megérkezett az első két
tepsivel apukám, egy tepsi szív, egy tepsi angyalka.
– Lehet válogatni. Egészségeseket, sérülteteket külön-külön!- mondta.

Azonnal tettre késztetett. „Válogatni
kezdtem.” Mondanom sem kell, sok „sérültet” találtam. Apukám bejött a másik két
tepsivel. Látja a „munkámat”. Elképedve
néz, majd mondja:
– Más is szereti a szíveket és az angyalokat! Gyerek! Most már elég a megtört, sérült
szívekből, sebzett angyalokból!
A lányok, Marika, Rózsika és én kissé
meglepődve figyeltük intelmeit, de ugyanakkor vidáman is csillogott szemünk, mosolygott arcunk. Megemelte mindkét vállát,
lábával csusszant egyet(fájt a lába), indult a
gangra és mondta:
– Megyek, adok a „Bubinak” egy-két kévét, hadd adja a meleget!
Látszott rajta a kedvesség, a szigor csak
látszólagos volt humorral öltöztetve.
Szentestén anyukám és mi testvérek
hárman éjféli misére mentünk díszítés után.
Haza érve látjuk a fa alatti tárgyakat. Három
fiatalos fejkötőt, egy szoknyát, egy kucsmát.
Részemre semmi nem találtatott.
Megszólalt apukám:
– Gyere ki! Fakutyát készítettem számodra! Csúszkálni még a hóban is lehet
vele, nemcsak a jégen.
Megörültem, odabújtam hozzá, megsimította fejem. Újra a fenyőfához mentünk
a többiekhez. Együtt mondtuk a Miatyánkot
fennhangon, elénekeltük a Kiskarácsony,
nagykarácsony című éneket, azután nyugodni tértünk.
A szülői házunk még áll, a főépületben a
búbosnak csak az emléke van. A melléképületben viszont ott trónol az öreg bubi hugicája, „Bebike”, így neveztük el őket.
Azt hittem akkor, hogy a felemelő készülődésnek sohasem lesz vége. Sajnos elmúlt.
Most már csak emlékeimben, emlékeinkben
él. „Egyszer minden véget ér.”
S.L.

ALKOTÓHÁZ
JANUÁR HAVI PROGRAMJA

4. (kedd)
8. (szombat)
11. (kedd)
15. (szombat)
18. (kedd)
22. (szombat)
25. (kedd)
29. (szombat)

Szövés előkészítése
Horgoljunk
Szövés kicsiben és nagyban
Gyurmából bármit
Kosár fonás
Dobozhajtogatás
Játékkészítés
Farsangi hagyományok

Békés Boldog Ünnepeket kíván minden
olvasónak az alkotóház tagsága.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
2011-ben.
2011 első foglalkozása január 4. 15 óra.
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A HOMOKHÁT TV CÉLJA ÉS KÜLDETÉSE
Homokhát Televízió 2008. február 18-án
megkezdte működését. Hetente 2 alkalommal jelentkezik szerkesztett műsorral – alkalmanként 2-3 órában – és 1 alkalommal
ismétléssel.
A Homokhát Televízió célja és feladata,
hogy a térség települései között már meglévő kapcsolatokat – legyenek azok társadalmi, gazdasági, vagy kulturális természetűek
– műsorában tükrözze, küldetése pedig, hogy
ezeket az eddigieknél is szorosabbra fűzze.
A televízió adásait ásotthalmi, bordányi,
domaszéki, forráskúti, kiskundorozsmai,
öttömösi, pusztamérgesi, röszkei, ruzsai,
sándorfalvi, Szeged-Mihályteleki, zákányszéki és zsombói lakosok kísérhetik figyelemmel.

MŰSORAI:
Hírek:
Közérdekű információkat szolgáltató műsorukkal minden héten csütörtökön 18 órakor jelentkeznek. Önkormányzati információkról, a településeken és a Homokhátságon,
szűkebb régióban történt eseményekről, a
lakosságot érintő legfontosabb határidőkről
adnak hírt röviden.
Homokháttér:
A témák kiválasztásakor igyekeznek utánajárni a lakossági kérdéseknek, az esetleges kósza híreknek, mindannak, amiről az
emberek még többet szeretnének megtudni.

Homokszemek:
Hetente csütörtökön a Hírek és a Homokháttér műsort követően jelentkező műsorukban – melyet vasárnap megismételnek – a
települések életének meghatározó alakjait,
díjazottakat, elszármazottakat, civil szervezeteket mutatnak be stúdióbeszélgetésként.
Ünnepi pillanatok:
Kéthetente szerdán jelentkező műsorukban – melyet vasárnap szintén megismételnek – a nézők felvételeket láthatnak
a települések legfontosabb eseményeiről,
ünnepségeiről. Így részesei lehetnek települések rendezvényeinek még akkor is, ha
személyesen nem tudtak megjelenni. (Ilyen
alkalmak, pl. újévi fúvószenekari koncert,
március 15., majális, gyermeknap, falunap,
szüreti nap, október 23., karácsonyi kulturális műsorok, különböző intézmények jótékonysági báljai, környező települések fontosabb kulturális eseményei…).
Klipper:
Műsorukat a fiatalok ízlését figyelembe
véve állítják össze, ez elsősorban rétegműsor. Kéthetente szerdánkét jelentkeznek a
műsorvezetők, beszámolnak a zenei világ
legfrissebb híreiről, a sztárokról, megjelenő
pletykákról. A műsoridő jelentős részét az az
összeállítás teszi ki, amely – az UNIVERSAL
MUSIC Hanglemezkiadó Kft. Közreműködésével – a legújabb klipeket mutatja be a
zeneszerető közönség számára.

Sport:
Kéthetente szerdán térségi sporthír öszszeállítással, friss eredményekkel, mérkőzések felvételeivel jelentkeznek. Rendszeresen
rögzítik a Megye I. osztályú bajnokság egyegy mérkőzését, valamint a téli időszakban,
a városi sportcsarnokban zajló Téli kupa
elnevezésű teremlabdarúgó bajnokság mérkőzéseit, melyet a sporthíreket követően
vetítenek a sport szerető nézőknek. Természetesen a labdarúgáson kívül az egyéb verseny- és tömegsport eseményekről is beszámol a televízió.
Harang-szó:
Ezen műsorban egy-egy település római
katolikus templomában rögzített szentmisét
láthatják nézők.

AZ ADÁSOKAT A KÖVETKEZŐ
IDŐPONTOKBAN LÁTHATJÁK:
szerda: 18:00
csütörtök: 18:00
vasárnap (ismétlés): 14:00

ELÉRHETŐSÉGÜK:
62/281-219, www.homokhattv.info,
homokhattv@morahalom.hu

TÁNCHÁZ ÜLLÉSEN
2010. november 27-én Üllésen volt a
Kistérségi táncházak harmadik állomása.
Ez a programsorozat 2009-ben indult útjára,
amelyben a kistérség (ruzsai, mórahalmi és
üllési) néptáncosai havonta más-más helyszínen találkozhatnak egymással, és teljesen
kötetlenül, szabadon szórakozhatnak különböző népzenékre. A már ismert táncok mellett, új táncokat is tanulhatnak a gyerekek,
és természetesen alkalom nyílik az ismerkedésre is.
A táncház szombaton 17 órakor kezdődött a Déryné Kulturális Központban, de sok
szülő és táncos már korábban ott volt, hogy
az előkészületekben is segítkezzen. Vajas
és zsíros kenyerek készültek, retket, paradi-

csomot, paprikát szeltek, almát vágtak fel, a
szomjazóknak teát főztek a segítők, a nagytermet pedig átrendezték a táncházra.
A kezdő időpontra minden készen állt,
és nemsokára a vendégek is megérkeztek.
Mintegy 160 fő vett részt táncházunkon,
nemcsak gyerekek, hanem felnőttek is. A zenét a Rézhúros Banda szolgáltatta. Dunántúli, széki, szatmári, moldvai, mezőségi, kalotaszegi zenékre táncolhattak a gyerekek, akik
pedig valamelyik táncot nem ismerték, azok
számára tánctanítás is volt. Öröm volt látni,
a sok boldog arcot, ahogy a különböző zenékre önfeledten táncoltak. A legnépszerűbb
tánc a moldvai volt, amelyre szinte mindenki felállt táncolni. A táncok között játékokat

játszathattak a gyerekek, és aki megéhezett,
vagy megszomjazott az bármikor ehetett és
ihatott az előtérben megterített asztalokról.
Persze végül elérkezett a búcsú ideje is, amikor a vendégek köszönetet mondtak a vendéglátásért és a kellemesen eltöltött délutánért, majd buszra szállva, hazautaztak.
Mi is szeretnénk köszönetet mondani a
kulturális központnak a helyszínért, de legfőképpen a szülőknek, akik sok-sok süteménynyel és a felajánlott élelmiszerekkel, valamint
a vendéglátásban nyújtott segítségükkel felejthetetlenné tették vendégeink és az üllési
gyerekek délutánját is.
A szervezők nevében: Ótott Zsolt
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CSALÁDI ESEMÉNYEK

MINDEN KEDVES

ÜLLÉSEN

ÜGYFELEMNEK KELLEMES

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK

KARÁCSONYI

Dudás Endre üllési és Szettei Anikó
érsekcsanádi lakosok
november 27-én házasságot kötöttek.

ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET

Minden kedves vásárlónknak békés,
boldog karácsonyt, és Egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk!

KÍVÁNOK.

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK

Tóth Imréné
Mérlegképes könyvelő Adótanácsadó

Pintér Jánosné (szül: Csóti Gyapjas Borbála)
november 18-án, élt 70 évet.

Fodorné Bodrogi Judit
Mini-Coop Bolt dolgozói

Monostori Gergely
december 10-én, élt 85 évet.

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK APRÓHIRDETÉS AZ ÜLLÉSI KÖRKÉPBEN
6 SZÓIG INGYENES, UTÁNA 50 FT / SZÓ. A CÍMET EGY SZÓNAK SZÁMOLJUK.

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Várjuk leveleiket a rendezveny@ulles.hu -ra.

VÉRADÁS

APRÓHIRDETÉS

2011. január 3-án (hétfőn) 10-14 óra között véradás lesz a Déryné Kulturális Központban.
Személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát kérjük, hozzanak magukkal.

Hajvágás, frizurakészítés elérhető áron,
az Ön otthonában.
Hívjon, házhoz megyek!
Baló Lívia: 30/989-0553

Segíts, hogy segíthessünk!

ORVOSI ÜGYELET
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
Az orvosok elérhetőségei:
Dr. Csonka Erika:
282-052,
06/30/362-8459, 582-417
Dr. Joó András :
282-007,
06/30/9282-007
Dr. Vereczkey Csaba:
287-034,
06/30/9952-023

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
2010.
December 31. január 1-2.
Dr. Hursán Mihály
06-30/998-6139
2011.
Január 8-9.
Dr. Szőke Csaba
06-30/324-5032
Január 15-16.
Dr. Hursán Mihály
06-30/998-6139
Január 22-23
Dr. Papp Sándor
06-30/487-9805
Január 29-30
Dr. Papp Zalán
20/973-9149, 30/239-2996

TEGYE GAZDAGABBÁ
SZABADIDEJÉT A MÉDIÁVAL!
Kínálatunk:
– új UPC előfizetések
– régiek bővítése akár 4 TV-re is
– MinDig TV telepítése
– egyéb műholdas és egyedi antennák
javítása, beállítása
– szaktanácsadás
– tv-k javítása

MINDEZEK MEGRENDELÉSE
TELEFONON IS!
Hegedűs Imre
Hivatalos UPC telepítő
Antenna és Tv szerelő
Tel: +36/30-313-5910

Lapunk olvasóinak és a település minden lakójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván az
Üllési Körkép szerkesztősége!
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: ifj. Seres Attila
Nyomdai Kivitelezés: s-Paw Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Felelős vezető: Szabó Erik

