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XVI. évfolyam 1. szám

OLVASÓI SZEMMEL
ADVENTI HETEK ÜLLÉSEN – 2009
Üllés lakossága már harmadik évben
lehet részese az adventi hetek ünnepi sorozatának.
Az előző években, évtizedekben is mindig voltak egyházi és községi ünnepségek,
de ennyire szinkronban talán nem voltak.
Akkor természetesen mások voltak az állam
és hívők érdekei. 1989. utáni időszakban
előtérbe került a Mindenható tisztelete, a
nép egymás iránti szeretete, egymásra való
utaltsága. Újjá építették a templomunkat
Üllésen Sándor Atya vezetésével. Soós Atya
folytatja elődje lendületes, felemelő munkáját.

Az új egyházközségi vezetés is széleskörű munkába fogott. A templom környezetét
tették gondozottabbá, csinosabbá.
„Együtt Egymásért” szervezetet alapítottak, mely koordinálja a vallással kapcsolatos
teendőket, szinte minden területen. Ezek közül megemlíteném az Adventi hetek vallásos
műsoros miséit. Mind a négy szombaton
más-más együttes tette emeltebbé Jézus
születésének közeledtét.

Ünnepi
hangulatot
színesítették
Zsombóról: Tóth Péter és zenész barátai,
Gábor Tamás és a zsombói gyermekkórus,
Kispéter Gábor ifjúsági és egyházi zenekara,
az üllési „Estike” Népdalkör és a Rézhúros
Banda együttesek.
A hívők valamennyit emelt fővel, lelki
boldogsággal hallgatták végig, majd valamennyien aktív részesei lettek a hallottaknak. Az Adventi vasárnapokon délelőtti miséken vehettek részt Üllés lakosai.
A vasárnapi ünnepségek a Szabadság
téren folytatódtak: megnyitóval, gyertyagyújtással, műsorral, egy kis lélekmelegítő
itallal, frissen sült sütemények fogyasztásával, tereferével és emelkedő hangulattal.
Ekkor felléptek:
November 29-én
Helyi hittanosok
Via Stellis együttes
December 6-án
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde növendékei
December 13-án
Szegedi Pinceszínház tagjai
Fontos Sándor Általános Iskola 3.
osztályos növendékei tanulói
December 20-án
FONÓ Néptáncegyüttes

Gratulálás illesse az Üllés Községért Érdeméremért jutalmazottakat: Lajkóné Tari
Ágnes, Kocsisné Hecskó Ágnes, Kálmán
László tanárokat, Farkas Attilánét, az Egyházközség titkárát.
Köszönet illeti meg a szabadtéri szervezésért az Üllési Önkormányzatot, a Máltai
Szeretetszolgálat aktivistáit. Valamennyi fizikai dolgozót, akik részt vettek a terület előkészítésében, az eszközök üzembe helyezésében. Köszönet az ünnepnapokon jelenlévő
valamennyi személynek!
Még sokszor legyenek hasonló ünnepségek!
Erőt, egészséget, Isten áldását mindenkinek!
2009. december 29.
S.L.

(Fotó: Seres Attila)

www.ulles.hu

TÁMOGATÓK:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

technikai csoport
tűzoltók
nyugdíjas klub
Alkotóház
Polgárőrség
Bittó Nándor
Dudás János képviselő
Kocsis Tibor
Dr. Joó András
Dr. Csonka Erika
Maróti Mihály képviselő
Szabó Mihály és társa
Ifj. Papp Dezső
Varga Pékség, Mórahalom

– Maróti Heg-Szi Kft.
– Zádori Antalné (Dózsa György utcai ABC)
– Egyházközség
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Üllési szervezete
– Bernáth Mátyás
– Kőszén Trans Kft.
– Mar-mon Bt.
– Ferenczi István
– Nagy Gyula
– Balogh Ferenc
– Hunyadvári István
– Tesz-Vesz Egyesület
– Üllési Labdarúgó Club

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Üllési Ifjúsági Sportegyesület
Asszonytorna
Gárgyán Tibor
Fodorné Bodrogi Judit
Németh László Dózsa György utca 14.
Dankó-Vill Kft.
FONÓ Néptáncegyüttes
Nagycsaládosok Egyesülete
Árpádközpont Alapítvány
Óvoda
Konyha
ÖNO
Iskola
Iskolai hittanosok

ÜLLÉS KÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉRMET ADOMÁNYOZTUNK
A Képviselőtestület december 15-i ülésén
döntött az Üllés Községért Érdemérem adományozásáról.
A rendelet szerint „érdemérem adható azon
személynek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére, akik, a település fejlesztésében,
közéleti, kulturális és gazdasági életében
kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve annak révén a község értékeit növelő,
maradandó eredményeket értek el.”
(Fotó: Seres Attila)
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A Körkép hasábján keresztül kértük a lakosokat, intézményvezetőket, civil szervezeteket,
hogy tegyenek javaslatot azon személyekre,
közösségekre vonatkozóan, akiket (amelyeket) a cím elnyerésére érdemesnek találnak.
A beérkezett ajánlások, valamint a Képviselőtestület döntése alapján Üllés Községért
Érdemérmet kaptak:
– Farkas Attiláné

– Iskola Környezetvédelmi Munkacsoport
(tagjai: Kocsisné Hecskó Ágnes, Lajkóné
Tari Ágnes, Kálmán László)
A kitüntetettek a díjat Advent negyedik vasárnapján – a Karácsonyvárás rendezvénysorozat keretében – Nagy Attila Gyula polgármestertől vehették át.
Dr. Sugár Anita
jegyző

www.ulles.hu

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI ÜLÉSTERVE

2010. február 9. 16 óra
Napirendek:
1) A 2010.évi költségvetés elfogadása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatása
– pályázatok elbírálása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
Maróti Mihály Pénzügyi Bizottság elnöke
3) Aktuális kérdések
2010. április 27. 16 óra
Napirendek:
1) A 2009.évi zárszámadás elfogadása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) A Képviselőtestület által átruházott hatáskörök gyakorlása
előadó: bizottsági elnök
Nagy Attila Gyula polgármester
3) Aktuális kérdések
2010. május 18. 16 óra
Napirendek:
1) Környezetvédelem helyzete a településen
tájékoztató a szennyvízprojektről; a hulladékudvar működéséről
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Díszpolgári Cím adományozása
előadó: Nagy Attila Gyula
3) Aktuális kérdések
2010. június 29. 16 óra
Napirendek:
1) Az Üllés és Forráskút Községek Közoktatási Intézményi Társulása működésének

2 éves – tapasztalatai pénzügyi és szakmai
téren
előadó:Nagy Attila Gyula a társulás elnöke
Sápi Zoltán az intézmény igazgatója
2) Üllés Lakosságáért Közalapítvány 2009.
évi tevékenysége
előadó: Csongrádi László a kuratórium
elnöke
3) Aktuális kérdések
2010. augusztus 24. 16 óra
Napirendek:
1) A 2010.évi költségvetés I. félévi végrehajtása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) A Képviselőtestület 4 éves tevékenysége
– a Gazdasági Program végrehajtása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
3) A Képviselőtestület bizottságainak 4 éves
tevékenysége
előadó: bizottsági elnökök
4) Aktuális kérdések
2010. október 26. 16 óra
Napirendek
1) Település közbiztonsági helyzete
előadók:
Mórahalmi Rendőrőrs rendőrkapitány
Barna Dániel Üllési Polgárőr Egyesület elnöke
2) A Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok áttekintése
előadó: Matula Anikó – kistérségi iroda
képviseletében

A közszolgáltatást végző cégek 2009. decemberében díjemelkedési szándékukat jelezték Üllés Község Önkormányzatánál.
A képviselők – a 3,9 %-os mértékű emelési
javaslat alapján – megalkották az ivóvíz és
csatornahasználati díjakról szóló rendeletet.

Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és
kezelési díj:
a) lakosság által igénybe vett szolgáltatás
esetén:
alapdíj
265 Ft /hó

3) Beszámoló a közösségi ellátás által végzett tevékenységről
előadó: Baloghné Muráti Edit Brigitta közösségi koordinátor
4) Aktuális kérdések
2010. november 23. 16 óra
1) A 2010.évi költségvetés I-III. negyedévi
helyzete
előadó: polgármester
2) Javaslatok a Gazdasági Program elkészítéséhez
előadó: polgármester
3) Aktuális kérdések
2010. december 8. 17 óra
Közmeghallgatás
1) Az önkormányzat 2010. év eredményei
és a 2011. év költségvetési lehetőségei
előadó: polgármester
2) Lakossági észrevételek, javaslatok
2010. december 14. 16 óra
1) A Képviselőtestület 2011.évi munkaterve
előadó: polgármester
2) A 2011.évi költségvetési koncepció
előadó: polgármester
3) Aktuális kérdések
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a Képviselőtestület nyílt ülései nyilvánosak, így lehetőség van a tanácskozáson való részvételre.
A Képviselőtestület üléseinek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme.

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK DÍJAINAK VÁLTOZÁSA

IVÓVÍZ ÉS CSATORNAHASZNÁLATI
DÍJAK – 2010. január 1-jétől
(a fenti díjak nettó díjak, a 25 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Ivóvíz díj
a) lakossági fogyasztó esetén:
alapdíj
265 Ft / hó

(melyet a fogyasztástól függetlenül kell megfizetni)

+ vízmérőn mért vízmennyiség után
156 Ft/m3
b) nem lakossági fogyasztónak minősülő vízfelhasználó esetén:
alapdíj
265 Ft / hó
/lekötött 1 m3/nap egységnyi vízkontingensenként/

+ vízmérőn mért vízmennyiség után
181 Ft/m3
c) ideiglenes lakossági fogyasztónak minősülő vízfelhasználó esetén:
a felhasznált vízmennyiség után
250 Ft/m3

(melyet a fogyasztástól függetlenül kell megfizetni)

+ vízmérőn mért vízmennyiség után
139 Ft/m3
b) nem lakosság által igénybe vett szolgáltatás esetén (kivéve az ipari fogyasztókat)
alapdíj
265 Ft /hó
/lekötött 1 m3/nap egységnyi vízkontingensenként/

+ vízmérőn mért
vízmennyiség után 214 Ft/m3
c) ipari fogyasztók esetén
alapdíj
265 Ft/hó

(lekötött 1 m3/nap egységnyi vízkontingensenként)

+ vízmérőn mért
vízmennyiség után 469 Ft/m3
A Képviselőtestület belterületen a 120 literes gyűjtőedények, külterületen pedig
az egyéni zsákos elszállítás vonatkozásában
nettó 255 Ft-os díjat javasolt ürítésenként –
az egyösszegű befizetés 10 %-os kedvezménye és a 70 év feletti egyedül élő személye
30 %-os kedvezménye megtartása mellett. A
240 literes gyűjtőedény ürítésenkénti nettó
díja: 483 Ft-ra változott. Az emblémás zsák
összege: nettó 261 Ft (bruttó: 326 Ft) (A díjemelés mértéke 3,9 %)

Nagy Attila Gyula
polgármester

SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS DÍJA –
2010. január 1-jétől:
(bruttó 25 %-os áfával növelt árak)

Szilárd hulladékért fizetendő díj
Belterületen
120 literes gyűjtőedény esetén
4.144 Ft/negyedév
240 literes gyűjtőedény esetén
7.849 Ft/negyedév
Külterületen (egyéni zsákos gyűjtéssel)
2.072 Ft /negyedév
FOLYÉKONY HULLADÉKKEZELÉS DÍJA
(bruttó 25 %-os áfával növelt árak)

Szennyvízszippantás díja szállítással együtt:
4.289 Ft/m3
KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK DÍJA – 2010. január 1-jétől
(bruttó 25 %-os áfával növelt árak)

Családi házra, közületek telephelyeire
658Ft/év
Társasház lakásaira
330 Ft/év
(A közszolgáltatás díját szabályozó rendeletek teljes egészében a Polgármesteri Hivatal
faliújságán olvashatóak)

Nagy Attila Gyula
polgármester
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TISZTELT LAKOSOK!
Annak érdekében, hogy ne váljanak
„TRÜKKÖS LOPÁSOK” áldozataivá, kérjük
fogadják meg a következő bűnmegelőzési
tanácsokat a saját, és értékeik biztonsága,
megőrzése miatt!
Az elkövetők azért, hogy sikerrel járjanak, azaz más embertársaikat megkárosítva
jussanak készpénzhez, számtalan ötlethez
folyamodnak!
Olyan trükköket alkalmaznak, melyeket
meghallva nem is sejtenénk, hogy át akarnak bennünket vágni!
A legtöbb bűnelkövető az emberek jóhiszeműségét, jóindulatát, segítőkészségét,
kedvességét használja ki, ezért minden kérést kezeljenek egészséges gyanakvással!
A trükkös tolvajok mindig többen vannak, mindenkinek meg van a maga „szerepe” hiszen az emberek figyelmét próbálják
meg elterelni!
A következő példák megtörtént esetek
alapján készültek:
1. A „segítségre szoruló” személyek
általában rosszullétet színlelnek, szeretnék
használni a mosdójukat, gyermeküket kívánják tisztába tenni, szomjasak vagy vércukorszint leesésre utalva vizet kérnek, balesetre
hivatkoznak, illetve segélyszervezet részére
ruhát, egyháznak és gyermekek gyógykezelésére adományt gyűjtenek, útbaigazítást
kérnek. Ezen személyek minden áron be
akarnak jutni az említett okok által a lakásokba, házakba, majd az áldozat figyelmét elterelve el kívánják tulajdonítani értékeiket!
Ezért, ezek elkerülése végett idegeneket
soha ne engedjenek be udvarukba, házukba, főleg akkor ne, ha egyedül élnek!
Aki rosszullétre hivatkozik, hívjanak számára mentőt (104) vagy irányítsák a legközelebbi orvosi rendelőbe, egészségügyi
intézménybe, de semmiképp ne engedjék be
otthonukba!

2. A „hivatalos személyek” általában
rendőrnek, vízóra leolvasónak, áramszolgáltató alkalmazottjának, villanyóra leolvasónak,
újság előfizetés beszedőjének, postásnak,
önkormányzati dolgozónak, banki személynek adják ki magukat, és így próbálnak meg
bejutni az áldozatokhoz.
Idős személyek esetén mindig kérik a
nyugdíjas szelvényt, hiszen legtöbben amellett tárolják megspórolt pénzüket!
Általában arra hivatkoznak, hogy számlájukon túlfizetés mutatkozott, szeretnék
visszaadni a pénzüket, esetleg hamis pénzt
kaptak a hivatalban, vagy segélyt visznek
Önöknek!
Azonban jó, ha tudják, hogy a közüzemi
szolgáltatók túlfizetés esetén soha sem viszik házhoz a túlfizetett összeget, és sohasem jelzik ezt személyesen!
A pénzváltással próbálkozót irányítsák a
legközelebbi üzletbe, boltba, soha ne teljesítsék kérését!
Abban az esetben, ha bármilyen hivatali alkalmazott jelenik meg Önöknél, minden
esetben kérjék tőle a fényképes igazolványát vagy azon szervtől, melyre hivatkozik, kérhet telefonos segítséget, hogy valós
személy(ek)ről van e szó. Fontos információ,
hogy a valós hivatali személyek azonban,
soha sem akarnak az ügyintézés végett
bejutni a lakóépületükbe!
Ha a személy rendőrnek adja ki magát,
és gyanúsnak tűnő indokkal keresi fel Önöket, nyugodtan tárcsázzák a 107-es telefonszámot, és az ügyeletestől kérdezzék meg,
hogy valós üggyel kapcsolatban kereste-e
fel a „kolléga” Önöket!
3. A „házaló árusok, ügynökök” különféle csábítónak tűnő ajánlattal, például paplan, edény, zokni/ruha/cipő, műszaki cikk,
tüzelőanyag árusítással vagy színesfém/
régiség/toll felvásárlással, csatorna javítási
munkálatok felajánlásával keresik fel előre
kiszemelt, általában egyedül élő áldozatai-

kat. Ezek a kínálatok vonzóan hangzanak, de
sajnos sokszor mégsem azok, hiszen nagyon
gyenge minőséget kínálnak, nem kapnak
az árustól számlát, így később reklamációra sincs lehetőségük! Tehát tőlük vásárolni
egyáltalán nem biztonságos!
Lehetőség szerint ne tartsanak otthon
nagyobb mennyiségű készpénzt, ékszert,
ha mégis ezt teszik, tartsák azokat elzárva,
biztonságos helyen! Eltulajdonított készpénz
esetén a biztosító nem kártalanít!
A kapukat, bejárati ajtókat akkor is zárják
be minden alkalommal, ha otthon tartózkodnak!
Az idegeneket lehetőleg a zárva tartott
kerítésen, bejárati ajtón keresztül kérdezzék
meg becsengetésük céljáról, és csak állításuk valódiságának ellenőrzése után nyissanak részükre ajtót, kaput!
Amennyiben a faluban bármilyen gyanús
körülményt (például gyanús személyek fakitermelését) észlelnek, azonnal hívják a helyi
körzeti megbízott kollégákat Fehér Szabolcs
r. zászlóst /20/209-53-03/ és Csernus János r. törzsőrmestert (20/209-53-40) avagy
a 107-es ingyenesen hívható rendőrségi
segélykérő számot! Ha nem rendelkeznek
telefon készülékkel, kérjék segítségül szomszédjaik, jó ismerőseik támogatását!
Bűn és baleset-megelőzéssel kapcsolatos észrevételeikkel, kéréseikkel Pópity
Beatrix r. zászlóst a Mórahalmi Rendőrőrs bűnmegelőzési előadóját keressék a
popityb@csongrad.police.hu e-mail címen
avagy a 62/562-400/47-08 telefonszámon!
Kérjük Önöket, hogy legyenek minden
esetben nagyon óvatosak, körültekintőek!
Pópity Beatrix rendőr zászlós
Mórahalmi Rendőrőrs

FELHÍVÁS
Felhívom minden kedves szociális étkező figyelmét, hogy a Csongrád megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság élelmiszerlánc és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. alapján az ebédeket csak
melegen tartásra alkalmas tárolóban szabad elszállítani.
Kérem, szíveskedjen mindenki az erre alkalmas tárolóedényeket 2010. február 15-ig beszerezni, mert hatósági felügyelet fogja ellenőrizni.
Köszönettel:
Kolonics Mária
Intézményvezető
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SOROZAT III. RÉSZ
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SOROZAT IV. RÉSZ

A szelektíven gyűjtött háztartási szilárd hulladék értékes alapanyagnak számít, hiszen újrahasznosítható. Másodnyersanyag keletkezik belőle, amit újra fel lehet használni termékgyártáshoz (pl.: 18 db
PET palackból, elemi szálakra bontással készítenek polár pulóvert). A
másodnyersanyagok felhasználása ugyanakkor jelentős energia- és
nyersanyag takarékossággal is jár, mivel ezek már kevesebb technológiai lépést igényelnek. A szelektív hulladékgyűjtés esetében is érvényes az a mondás: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

Vannak olyan hulladékok is, amelyeket már nem lehet újrahasznosítani, vagy begyűjtésüket szervezett módon kell megtenni,
amely szolgáltatást a helyi hulladékgazdálkodási szolgáltató látja el
szerződés keretein belül, havi szolgáltatási díj fejében. Ez a díjtétel
tartalmazza mind a megfelelően történő elhelyezés, mind a szállítás
költségeit is. Ide tartoznak a kevert hulladékok, valamint a veszélyes
hulladékok. A veszélyes hulladékokra a következő részben térünk ki
részletesebben.

Háztartáson belül talán a hulladékok szelektív gyűjtését a legegyszerűbb megoldani. Nem igényel semmi mást, mint egy kis odafigyelést, valamint megfelelő tárolóeszközök beszerzését. Az Európai
Uniós követelményeknek megfelelően a lakosság környezettudatos
viselkedésének kialakításához régiókon, településeken belül fokozatosan átalakul a hulladék begyűjtési, kezelési rendszer. Pl. bevásárlóközpontok, üzletek közelében szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas
ún. gyűjtőszigeteket alakítanak ki, ahol a lakosság által különválogatott újrahasznosítható anyagokat gyűjtik. Ide lehet hozni az ásványvizes műanyag palackokat, színes és fehér italos üvegeket, papírt és
kartont, fém italos dobozokat.
A közösségi szelektív gyűjtésnél mindenképpen fontos szempont, hogy csak maradvány-mentes hulladékot dobjunk a gyűjtőbe,
ellenkező esetben a többi, megfelelően gyűjtött hulladékot tesszük
újrahasznosításra alkalmatlanná, embertársaink odafigyelésének
semmibevételéről már nem is beszélve.
Üllés belterületén hat hulladék-gyűjtőszigeten tudja a lakosság a
szelektív hulladékot összegyűjteni: Dózsa György, Huszár, Partizán,
Mező Imre és Makarenkó utcákban, valamint a Szabadság téren.
Ezeken a szigeteken papír-, üveg- és műanyag hulladék gyűjtésére
alkalmasak a konténerek, melyeket rendszeres időközönként szállít
el a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
Hulladék

Szelektíven gyűjthető

Szelektíven NEM gyűjthető

papír

fekete-fehér és színes papír, folyóirat, könyv, katalógus, füzet,
kartondoboz, irodai papír

zsíros vagy ételmaradékkal szenynyezett, műanyaggal, fémmel kevert, indigós papír

műanyag
PE, HDPE

üdítős és ásványvizes palack,
háztartási, kozmetikai flakon,
csomagolóanyag

vegyszerrel szennyezett
anyaghulladék

üveg

tiszta, kiöblített, ép vagy törött
fehér és színes (zöld, barna, fekete, sárga) üveghulladék, nem
visszaváltható italos üveg, befőttes üveg tető és kupak nélkül

jénai, tükör, TV képcső, szélvédő, kerámia, kristály üvegedény,
villanykörte, szemüveg, katedrálüveg, vegyszerrel, gyógyszerrel,
egyéb mérgező anyaggal szenynyezett üveg

mű-

KEVERT HULLADÉKOK
Műanyagok, olajalapú kencék, gyanták papírral, kartonnal történő kombinálása. Ide tartozhatnak a ragasztott nyomtatványok:
telefonkönyvek, vastagabb magazinok műgyantával megerősített
gerince, fényes felületű brosúrák, melyek külső borítója műanyag,
Tetra-Brik típusú italos dobozok (tej, gyümölcslé), melyek belseje
lehet műanyaggal vagy alufóliával bélelt. Csomagolásra használt
műanyag előrész karton hátlappal kombinálva. Műanyag ablakos és
öntapadós borítékok.
Ezeknek a hasznosítása nagyon nehéz, mivel előtte szét kellene
szedni az egyes anyagokat, ami sok esetben lehetetlen. Csak úgy
tudunk védekezni ellene, hogy kerüljük, meg sem vesszük az ilyen
termékeket. A Tetra Brik típusú dobozok gyártói reklámozzák ugyan
a hasznosíthatóságot, de ez a valóságban csak korlátozottan lehetséges. Pl. egy italos karton doboz az alábbi rétegekből áll össze: polietilén műanyag fólia, grafikai nyomat + papír, polietilén műanyag fólia,
alumínium fólia, polietilén műanyag fólia 2 rétegben. Annak ellenére,
hogy az ilyen dobozokat gyártó és használó cégek csak felsőfokban
beszélnek az italos karton dobozokról, inkább csak hátrányai vannak
és a szeméttelepek méreteit növelik. Nincs szervezett begyűjtés,
és a szennyezett dobozok nyersanyagként való használhatósága a
papírgyártás során csupán néhány %-a a beadagolt alapanyagnak.
A papírhulladékkal szemben ezen ún. kombidobozok feldolgozása
speciális technológiát igényel. Az alkotórészek szétválasztásához
ráadásul rengeteg többletenergia szükségeltetik: pl. míg a használt
papír szétáztatásához a csapvíz hőmérséklete is jó, a kombidoboz
újrahasznosítás 70 fokos hőmérsékletű vizet, 3-5 tisztítólépcsőt,
perforált rostszűrő lemezeket igényel. De a technológia még így is
meglehetősen tökéletlen: a 20%-nyi műanyagon és az 5%-nyi alumíniumon kívül, kevert lucskos elegyet alkotva a hulladékcsövön távozik a bevitt papír egyharmada is, így a drágán gyűjtött és foszlatott
alapanyag fele nehezen kezelhető hulladékként végzi.
A témáról bővebben a www.humusz.hu oldalon is olvashatnak
az érdeklődők.

Jelszó: „Ha kiürült, tapossa laposra!” Egy kis lépés önnek, de egy
nagy lépés az emberiségnek. Egy egyszerű és praktikus mozdulattal
a tiszta kartonokat hajtogassuk össze minél kisebbre, a műanyagpalackokat lapítsuk össze, így több fér belőlük a konténerbe és a
hulladék elszállítása is gazdaságosabbá válik, ha nem kell a levegő
szállításárért külön fizetnünk.
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A KORSZERŰ TAKARMÁNYOZÁS ALAPJA, AVAGY MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON
Az állattenyésztés költségeinek közel
60%-át a takarmányozás költsége teszi ki.
Ezen belül is az abrakalkotók azok, melyek
erőteljesen befolyásolják a kiadásokat. A
jelenlegi alacsony felvásárlási árak, - legyen
az a tej-, vagy a húspiac – nagyon nehezen
viselik el a drága termékeket, ami főképp
a fehérjehordozókat érinti. Ezért is nagyon
fontos, hogy ismerjük a legkedvezőbb áron
beszerezhető takarmány alapanyagokat, ami
ráadásul a saját régiónkban is a rendelkezésünkre áll.
Megfelelő szakmai segítséggel egyszerűen összeállítható a legoptimálisabb takarmányadag, amely figyelembe veszi az állat
és a termelés szükségleteit, valamint a gazdák erőforrásait.
Hazánk természeti adottságai révén kiváló gabona és tömegtakarmány termesztő
területekkel rendelkezik. A fehérjehordozók,
különösen a szója termesztése azonban Magyarországon nem gazdaságos. Vannak kivételek, mint például egyes hüvelyesek (borsó,
bab stb.), illetve repce, napraforgó-, amelyek
pedig a bioüzemanyag előállításához szükségesek. A feldolgozásuk során visszamaradt

melléktermékek (extrahált repcedara, illetve
napraforgódara) nagyszerű fehérjeforrást
biztosítanak a gazdasági állatok számára.
Számos más ipari ágazatban is keletkeznek
olyan melléktermékek, amelyek a takarmányozásban felhasználhatóak.
Az ország legnagyobb bioetanol és
izocukor előállító gyára jelenleg kukoricát
használ fel az előállításhoz. Az ebből visszamaradt melléktermékek hétköznapi nevén
CGF por és a nedves CGF (Corn Glutén Feed),
valamint a szójánál magasabb fehérjetartalmú, kiváló emészthetőségű kukoricaglutén
(65% nyersfehérje tartalom) kiválóan kiegészítik a gazdasági állatok takarmánybázisát.
Beltartalmi értékét és tápláló hatását
tekintve elmondható a CGF-ről, hogy fontos
fehérjeforrás és energiaforrás minden állatfaj részére. A tejelő szarvasmarha számára
30 literes fejésig optimálisan kombinálható
a háztáji, illetve gazdasági abrakkeverékekkel akár 50%-ban is. Sertéstakarmányozásban 15-20%-ban keverve használható fel.
A baromfitáp gyártó cégek jelentős menynyiségeket használnak fel a CGF-ből, és a
kukoricagluténből a tápok gyártásához.

A Déli-Farm Kft. évtizedek óta sikeresen
folytat termékfejlesztéseket, ami tudományos kísérleteken nyugszik és eredményei
a magyar szakirodalomban is megtalálhatók. Díjmentes szaktanácsadást nyújtunk a
hozzánk forduló gazdáknak akár a napi takarmányadag összeállításában, akár laboratóriumi vizsgálatok segítségével a felmerülő
takarmányozási, állategészségügyi, szaporodásbiológiai problémák megoldásában. Termékeinket a kistételes zsákos kiszereléstől
kezdve a több tonnás mennyiségig kiszolgáljuk. Választékunkban megtalálható, minden
olyan termék, ami az állati takarmányozáshoz
szükséges. Takarmány alapanyagok, kész
takarmányok, tejpótló tápszerek, premixek,
vitamin és ásványanyag kiegészítők, sók, és
különböző problémamegoldó készítmények.
Cégünk szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazásával, tenyésztési szaktanácsadással,
párosítási tervek készítésével is foglalkozik.
Keressék szaktanácsadóinkat a
62-556-120 vagy az 556-130 telefonszámon vagy személyesen a Déli-Farm Kft.
székhelyén (Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.).

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK VÉDELME
A 2009. január 1-jével hatályba lépett
a fás szárú növények védelméről szóló
346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet. Több jelentős változást is tartalmaz a fák és cserjék
védelme érdekében, amely a rendelkezéseket
kiterjeszti valamennyi ingatlantulajdonosra
is, mind a szakszerű kezelést, pótlást, mind
pedig a bírságolást illetően is. Ehhez a rendelethez szervesen kapcsolódik Üllés Község
Képviselőtestületének a fás szárú növények
védelméről szóló 25/2009. (XII.16.) Kt. ör.
rendelete is.
Fás szárú növény telepítési helyének kiválasztásakor és a telepítés elvégzésekor a
tulajdonosnak maximálisan figyelemmel kell
lenni arra, hogy az ingatlanon a telepített
növény az emberi életet és egészséget nem
veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést
nem akadályozhatja, illetve nem okozhat kárt
a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését. A fák emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról
az ingatlan használója köteles gondoskodni,
miként azok összegyűjtéséről is. A növények
ezzel összefüggő igényein kívül azok felületének megsértése, csonkítása, részeinek károsítása tilos.
Az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények
fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak
megfelelő szakszerű kezeléséről, valamint
szükség szerinti pótlásáról. Vigyázni kell
azonban arra is milyen fát választunk a telepítéshez, hiszen amennyiben a következő – ún.
inváziós fajú - fás szárú növények telepítése
történik, elengedhetetlen a növény továbbterjedésének megakadályozása:
– akác (Robinia pseudo-acacia)
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– amerikai kőris (Fraxinus americana)
– bálványfa (Ailanthus altissima)
– gyalogakác (Amorpha fruticosa)
– kései meggy (Prunus serotina
– zöld juhar (Acer negundo)
A pótlás 2010. július 1. ezekkel a fajokkal már nem történhet!
Közterületen lévő fás szárú növények
kivágása és pótlása
Közterületeken lévő fás szárú növények
kivágását az illetékes jegyző engedélyezi. A
benyújtandó engedélykérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:
– a kivágás indokát
– az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát
– az érintett közterület nevét, helyrajzi
számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését
– a fás szárú növény darabszámát, faját,
fa esetében annak 1 m magasságban mért
törzsátmérőjét
– a kivágás kivitelezésének részletes leírását
– a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a
faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével
A fa kivágása indokolt esetekben (például ha az környezetvédelmi vagy természetvédelmi érdekeket sértene) megtiltható. A
közterületen lévő fás szárú növények kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növények helyben történő
szakszerű pótlásáról. Cserje esetében 3 éven
belül kell biztosítani a legalább azonos területi
borítást. A telepítést (pótlást) meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak elejére a növény nem ered meg. A szak-

szerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.
A jegyző a fa kivágására felszólítja annak
tulajdonosát, ha a fás szárú növény az életvagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és a
veszély másként nem hárítható el.
Közterületek burkolatának építésénél
és felújításánál a növények töve körül legalább 2,25 m2 víz- és légáteresztő felületet
kell hagyni.
A rendelet kimondja továbbá, hogy a
fák védelme érdekében 2010. szeptember
1. után belterületi közterületen – az úttest
kivételével – a síkosság-mentesítésre kizárólag olyan anyagok használhatók, amelyek a
közelben lévő fák és cserjék egészségét nem
veszélyeztetik.
Üllés
Község
Képviselőtestület
25/2009. (XII.16) Kt. ör. rendelete a fás
szárú növények védelméről
Üllés Község Képviselőtestülete által
megalkotott helyi rendelet szervesen kapcsolódik a 346/2008. (XII.30.) Korm. rendeletben
meghatározottakhoz, kiegészítve a Zöldfelületi károkozás tételével, amely kimondja, hogy
az engedély nélküli fakivágás, a kerület
zöldfelületeinek szándékos rongálása, továbbá a zöldfelületek megóvási kötelezettségének elmulasztása szabálysértésnek
minősül, elkövetője harmincezer forintig
terjedő szabálysértési bírsággal sújtható.
Valamint az engedély, illetve bejelentés nélkül kivágott fák, szándékos rongálás miatt
megindított szabálysértési eljárás, illetve a
pótlási kötelezettség előírása nem mentesít
az esetleges további, a polgári jog alapján érvényesíthető kártérítési igények alól.
Dr. Sugár Anita
jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY
A 2009. január 01-től hatályba lépett, a
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet előírásai következtében részben
megváltoztak az ebek tartásához és kötelező
veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó
szabályok.
Ezért az Országos Főállatorvos és a Magyar Állatorvosi Kamara az alábbi tájékoztatóval kívánja elősegíteni az állattartók jogkövető magatartását:
1.) A korábbiaktól eltérően 2009. január 01-től az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata
állat-egészségügyi felügyeletét ellátó, az eb
tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata
a három hónapos kort elérte, elhullott vagy
elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.
2.) Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie az általa szabadon választott, az állata állat-egészségügyi
felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni védőoltás helyszínét,
időpontját, a védőoltást beadó állatorvos nevét és kamarai bélyegzőjének számát is. A
bejelentés történhet a kutya oltási könyvének bemutatásával is.
3.) Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül
veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást

követően 6 hónapon belül megismételtetni,
majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.
4.) A kutyák veszettség elleni védőoltását valamennyi magán-állatorvos elvégezheti.
Az oltást végző magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat
oltási könyvében és/vagy az egységes európai állatútlevelében a saját kezű aláírásával
és a kamarai bélyegzőjének lenyomatával
igazolni.
5.) A rendelet 2009. január 01-től kezdődően a kutyák veszettség elleni védőoltásának igazolására vagy a kutyák, macskák, görények Közösségen belüli mozgásához való
útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság
2003. november 26-i 2003/803/EK határozatának melléklete szerinti útlevelet (egységes
európai állatútlevél), vagy egy új, pontosan
meghatározott tartalmú oltási könyvet (Kisállat Egészségügyi Könyv) ír elő.
Az új típusú oltási könyvek egyedileg
sorszámozottak, a sorszámokat a Magyar
Állatorvosi Kamara adja ki.
6.) 2009-ben az ebek veszettség elleni
védőoltásának igazolásához csak azoknak az
állatoknak kötelező az új, a rendelet előírásainak megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyv
kiállítása, amelyek 2009. január 01-ig még
nem kapták meg az első veszettség elleni
védőoltásukat, vagy az oltási könyvüket pótolni szükséges, esetleg az állat tulajdonosának a személye megváltozik. Minden egyéb
esetben a 2009. év folyamán változatlanul
használhatóak a korábban kiállított oltási
könyvek.

2010-ben valamennyi, a rendelet előírásainak meg nem felelő oltási könyvet le kell
cserélni legkésőbb akkor, amikor az állatot
veszettség ellen beoltják. 2010. január 01től már csak a rendelet előírásainak megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az
egységes európai állatútlevélben igazolható
a veszettség elleni védőoltás beadása.
7.) Azt az ebet, amelyik nem részesült
az életkorának megfelelően előírtak szerinti
(érvényes) veszettség elleni védőoltásban,
veszettség szempontjából aggályosnak
kell tekinteni. A veszettség szempontjából
aggályos állatot tizennégy napra hatósági
megfigyelés alá kell vonni, és – amenynyiben még nincs – az ebeket elektronikus
azonosító transzponderrel (bőr alá ültetett
mikrochippel) a tulajdonos költségére meg
kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével
egy időben az érvényes veszettség elleni
védőoltással nem rendelkező eb veszettség
elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási
kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható.
8.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a veszettség elleni védőoltás beadatását ellenőrző állat-egészségügyi
hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak
átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási
könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.
Budapest, 2009. január 05.
Országos Főállatorvos Magyar Állatorvosi
Kamara

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 6-7.
Február 13-14.
Február 20-21.
Február 27-28.

Dr. Papp Sándor
06-30/487-9805
Dr. Szőke Csaba
06-30/324-5032
Dr. Papp Zalán
20/973-9149,
30/239-2996
Dr. Nyári László
06-30/499-7241
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PÁLYÁZATOK, FEJLESZTÉSEK ÜLLÉSEN 2010
KEDVES ÜLLÉSIEK!
LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE
2010-es esztendő sok szempontból kivételes év lesz. A költségvetési megszorítások már tavaly év végén tudatosultak
bennünk, és már a januárt sztrájkokkal kezdte az ország. Mindezek ellenére a falu életének egy igen fontos mérföldkövéhez érkeztünk. A célok, amiket kitűztünk magunknak lépésről- lépésre megvalósulnak. A 2007-10-ig tartó Gazdasági
Programban meghatároztuk azokat a területeket, amiket célszerű és szükséges is fejleszteni. Nagyon fontosnak tartom
az Európai Uniós és hazai pályázatokra való felkészülést, ami a nagyobb beruházások elengedhetetlen feltétele.

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT

ÚJ PIACTÉR ÜLLÉSEN

BŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA
Hosszú munka, tervezés, és három pályázat megnyerése után
végre elindult a Déryné Kulturális Központ bővítése és felújítása. A
közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezést a Syba Controll
Kft végzi helyi alvállalkozókkal összefogva. Új arculatot, és belső tereket kap az intézmény, hiszen formájában, és használhatóságában
is a XXI. század kihívásainak kell, hogy megfeleljen. A munkálatokat
a terv szerint május végéig befejezik.

Várhatóan március végén nyílhat az új piac. Átadásra kerül az új
piacépület, és a hozzá tartozó terület. Ezek után biztonságosabb lesz
a közlekedés az Erdélyi utcában csütörtökönként. Az új piactéren lesz
elég hely az eladók és a vásárlók részére. Az épület teljes körűen
akadálymentesített.

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
DAOP-4.1.3/B-2008-0013
„Déryné Kulturális Központ infrastrukturális fejlesztése”
Támogató:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
Közreműködő Szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Pályázaton nyert összeg: 50.000.000 Ft

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
a falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető támogatásokból
„Új piactér Üllésen”
Támogató: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Pályázaton nyert összeg: 26.363.034 Ft

Még tavasszal elkészül az Erdei Iskola teljes körű felújítása. A
kivitelezést a Bozsity Bt. végzi. A külső- belső felújítás mellett nagy
hangsúlyt fektettünk a megújuló erőforrások kihasználására a projekt
során. A központi fűtéshez az energiát egy pellet tüzelésű kazán adja,
napkollektorok fogják az épületet melegvízzel ellátni, napelemmel

működő térvilágítás, illetve egy egyedi (biológiai) szennyvíztisztító
berendezés is kialakításra kerül. Megújul az eredi iskolánk tartalmi
élete is, mert olyan programok kerülnek kidolgozásra, melyek speciális képességű gyermekeknek is nyújtanak tanulási, fejlődési lehetőséget.

ERDEI ISKOLA FELÚJÍTÁSA

Környezetvédelmi Operatív Program keretében

az erdei iskolák infrastruktúra fejlesztése című kiíráson –
„A Baromjárási erdei iskola fejlesztése”
KEOP-3.3.0.-2008-0040.
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázaton nyert összeg: 52.204.844 Ft
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KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS AZ ERDEI ISKOLÁIG

KÖZPONTI ISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉSE

Az idén elkezdjük az Erdei Iskoláig tartó kerékpárút építését. A
2,7 km hosszú 2 méter széles aszfaltos út érinteni fog több turisztikai
célpontot, telephelyeket, és természetesen biztonságossá teszi a kerékpáros forgalmat mind a falu mind, pedig az Erdei iskola irányába.

Pályázatot nyertünk a Felszabadulás utca 53. szám alatti központi iskola akadálymentesítésére. A kivitelezést iskolaidőn kívül, nyári
szünetben tervezzük elkezdeni, és befejezni, hogy a tanítás zavartalanul kezdődhessen szeptember elsejétől.

Kerékpárút hálózat fejlesztése
DAOP-3.1.2/A
„Üllés Község külterületi kerékpárút hálózatának fejlesztése”
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22.)
Közreműködő Szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Pályázott összeg: 69.579.146 Ft

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - akadálymentesítés
DAOP-4.1.3-09-2009-0035
„FONTOS”- az iskolánk
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22.)
Közreműködő Szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Pályázaton nyert összeg: 29.067.976 Ft

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ HÁZ KIALAKÍTÁS

A szennyvízcsatorna hálózat második fordulós pályázata kidolgozás alatt áll. A teljes projekt az engedélyes tervek, a szakhatósági engedélyek beszerzése, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése
és a különböző közbeszerzések lefolytatása után még tavasszal benyújtásra kerül. A sikeres első forduló után minden bizonnyal a második forduló is támogatásban részesül, ami azt jelenti, hogy 2011ben elkezdhetjük településünk életének legnagyobb beruházását.

Beadásra került egy szociális szolgáltató ház kialakítására irányuló pályázat. A Gondozási Központ áthelyezésre kerülne a régi, felújításra szoruló Radnai utca 22. alatti iskola épületébe. Erre azért van
szükség, mert a jelenlegi intézményi terület szűkös és technikai felszereltsége is elavult. Az teljesen felújított épület elegendő területtel
és új, korszerű berendezésekkel, bútorokkal lesz majd ellátva.

KEOP-1.2.0.-2008-0194
„Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése”
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22.)
Közreműködő Szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

Szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a
szolgáltatások minőségének fejlesztése
DAOP-4.1.3/A
Pályázott összeg: 37.173.031 Ft

Bízom abban, hogy ezek a beruházások nem csak a falu vagyonát gyarapítják majd, hanem megkönnyítik mindennapjainkat, és hosszú
ideig fogják szolgálni üllés lakosságát.
Nagy Attila Gyula,
polgármester
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A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
Településeink tervezett szennyvízberuházással érintett lakói, ingatlantulajdonosai
gyakran némi türelmetlenséggel, némi iróniával teszik fel a kérdést: lesz ebből valaha is
valami?
A szűkszavú diplomatikus válasz: remélhetőleg igen, azon leszünk, hogy megvalósuljon.
Szerencsére a pályázati első forduló
megnyerése óta ennél részletesebb, konkrétabb válaszadásra is van mód.
Természetesen, a szemmel látható változásokat sürgető kérdezőket ez sem elégíti
ki.
Arról már korábban tájékoztatást adtunk,
hogy az első fordulós pályázati támogatásból
és a hozzá tartozó 15 %-os önerőből a beruházás előkészítő feladatai valósulnak meg. A
pályázatnak kötelezően előírt elemei a költség-haszon elemzés, környezeti hatástanulmány, régészeti feltárás, lőszermentesítés és
a szolgalmi jogok tisztázása. Most készülnek
el a részletes tervek is, amely munka a közművek elhelyezkedésének részletes feltárását, helyszíni bejárásokat, egyeztetéseket és
a szükséges engedélyek beszerzését igényli.
Most dől el, hogy az utcákban hol futnak
majd a szennyvízgyűjtő vezetékek, a szennyvízátemelők hol lesznek elhelyezve, de az is,
hogy a szennyvíztisztító telepen a szennyvíztisztítás milyen műszaki megoldásokkal
valósul meg.
A második fordulós pályázat a pályázati
első forduló lezárását követően nyújtható be,
amelyre 2010. tavaszán kerülhet sor.
Az első fordulóban a pályázati önrészt
az önkormányzatok vállalták magukra. A
Víziközmű Társulat a pályázati fordulóhoz
kapcsolódóan csak az áfa-finanszírozásban
vesz részt, azaz a lakosok által befizetett érdekeltségi hozzájárulást a második forduló
önrészének biztosításához tartalékoljuk.
Decemberben az érintett négy önkormányzat Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás néven társulást hozott
létre a szennyvízprogram megvalósítása érdekében. A megalakított társulás a pályázati
második fordulóban a beruházás megvalósítása során projektgazdai feladatokat lát el.
A projekt iroda a második fordulós pályázat megnyerését követően áll fel, melynek
vezetőjét, műszaki-beruházási vezetőjét és
a pénzügyi-gazdasági vezetőjét a hatályos
rendelkezések szerinti kiválasztási eljárást
követően a Társulási Tanács bízza meg.
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Az önkormányzat társulás létrejötte a
második fordulós pályázat benyújtásának
feltétele.
A három éve működő Víziközmű Társulat
és a most alakuló Szennyvíz-Közmű Társulás
a névrokonság ellenére egymástól eltérő feladattal fog működni. A Társulat az érdekeltségi hozzájárulás beszedésével, a megkötött
Fundamenta-szerződésállomány kezelésével
és a pályázati önrész biztosításával foglalkozik, míg a Társulás a pályázat lebonyolítását
végzi.
Továbbiakban az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével és a társulati tagok kötelezettségeivel foglalkozom.
A tagi nyilvántartás naprakészsége
érdekében, de egyéb praktikus okokból
is, úgy mint levelezés, egyenlegértesítők
megküldése,kérjük az adatokban (név, lakcím, levelezési cím) bekövetkezett változások bejelentését.
A Fundamenta-szerződéssel rendelkezők esetében a változás bejelentését a
Fundamenta Zrt. felé is továbbítanunk kell,
erre egy nyomtatvány szolgál, amit a szerződő félnek ügyfélszolgálatunknál alá kell írni.
Visszatérő probléma, hogy az ingatlanok
adás-vételéről nem tesznek bejelentést az
érintettek.
Ismételten felhívom a figyelmet arra,
hogy adás-vétel esetén a Fundamentaszerződés átruházására nincs mód, kivéve,
ha közeli hozzátartozó a vevő.
Az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően tisztázni szükséges a felek között,
hogy az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését, hogyan kívánják egymás között rendezni. Az erre vonatkozó megállapodást a
szerződésben ne felejtsék el rögzíteni, ezzel
a későbbi viták elkerülhetők.
Ha az eladó Fundamenta-szerződése egy
ingatlanra vonatkozik, a szerződést fel kell
mondani, több ingatlanra szóló szerződés
esetén a szerződési összeget kell csökkenteni.
Összefoglalva, az ingatlaneladást a társulathoz be kell jelenteni és az érdekeltségi
hozzájárulás fizetését rendezni kel. A rendezés módjáról kérjenek bővebb felvilágosítást
ügyfélszolgálati irodánktól.
Többször szóltunk arról, hogy az
előtakarékossági szerződéseknél a megtakarítási összegre állami támogatást veszünk
igénybe. Az állami támogatás megigény-

lése az Állam Kincstártól évenként történik
a szerződő, vagy kedvezményezett esetén
a kedvezményezett adóazonosító számára.
Egy adott évben egy adott személy csak egy
szerződésen jogosult állami támogatásra.
Éppen ezért, aki egy újabb előtakarékossági
szerződést kíván saját célra kötni, ezt csak
kedvezményezett megjelölésével teheti meg.
Ha hitelkonstrukciós állami támogatáshoz kíván hozzájutni, kedvezményezett megjelölése csak a szennyvízberuházáshoz megkötött
szerződésnél jöhet szóba. Jó ha erről előre
gondoskodnak, mert ellenkező esetben az
ügyintézés elhúzódására és a hitelhez jutás
csúszására kell számítani.
A Társulat megalakulásakor összeállított
érdekeltségi listákból véletlenül néhány ingatlan kimaradt. Feltételezhető, hogy vannak
olyan ingatlanok, melyek után az érdekeltségi hozzájárulás nem lett rendezve. Kérem az
érintett ingatlantulajdonosokat, hogy keressék meg ügyfélszolgálatunkat. 2010. május
végéig még tudunk előtakarékossági szerződéseket kötni, amelyek az állami támogatás
miatt kedvezményt jelentenek az érdekeltek
részére. Tehát célszerű, ha az érdekeltségi hozzájárulás rendezése a jelölt időpontig
megtörténik.
Hozzájárulás megfizetésére kötelezett
minden az érdekeltségi területbe eső beépített, vagy beépíthető ingatlan. Fizetésre
külön-külön kötelezettek az ikerházak lakói,
valamint azok is, akik önálló vízbekötéssel
rendelkező lakrésszel rendelkeznek.
Azok is érdekeltségi taggá válnak, akik
önkormányzati ingatlant vásárolnak, valamint a telekmegosztásból keletkező új telkek
után is fizetési kötelezettség van.
Igényként merült fel, hogy a Társulat
a törlesztő részletekkel fizető Fundamenta
szerződéssel rendelkező tagjaink részére a
tag kérésére egyösszegű kedvezményes befizetést tegyen lehetővé.
Amennyiben a következő küldöttgyűlés
erről dönt, úgy ezév júniusától egy meghatározott időpontig erre lehetőség lesz. A
feltételekről az ezévi egyenlegértesítőkben
adunk tájékoztatást.
Maróti Mihály
elnök
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ISKOLAI VÁLTOZÁSOK
Iskolánk a TÁMOP 3.1.4. nyertes pályázat keretében új tanulásszervezési módszereket vezet be a 2009/2010-es tanévben. Ebbe
tartozik a tantárgytömbösített oktatás, a témahét, a három hetet meghaladó projekt.
Mit is jelent a tantárgytömbösítés?
Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje,
melynek keretében adott tantárgy (kémia,
fizika stb.) félévre számított tanóráit nem

egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva
tartjuk, hanem ciklikusan egy-egy időszakra
összevonva szervezzük meg.
Követelmények: A tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak tanítási óráinak két
egymást követő tanítási napra kell esniük.
Egyik nap 3, a másik nap 2 tanítási órának kell lennie egymást követő két héten át.
Cél: A gyermekek figyelme, érdeklődése
tartósan egy-egy területre koncentrálódjon.

Különböző megközelítésben, változatos
eszközökkel sajátítsanak el egy-egy anyagrészt. (tanulói kísérletek, interaktív tábla, tanulói lap-topok, stb.)
A begyakorlásra, a rögzítésre több idő
marad.
Reméljük a gyerekeknek tetszeni fog, és
a célját eléri.
Sárközi Emília
tagintézményvezető

FOKOZÓDÓ KÖZBIZTONSÁG ÜLLÉSEN
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közrend és a közbiztonság erősítése
érdekében kidolgozott egy támogatási rendszert településőrök foglalkoztatására vonatkozóan, melynek keretében támogatásban
részesülhet az az önkormányzat, amely a helyi közbiztonságot ún. településőrrel kívánja
megerősíteni.
A településőr az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki az előírt
öltözetben és felszereléssel végzi tevékenységét, hatósági jogkörrel nem rendelkezik,
kényszerítő eszközt nem alkalmazhat.
A településőr feladatai Üllés belterületén:
– A településen tevékenykedő hivatalos
és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása, rendvédelmi szervekhez kapcsolódó jelző tevékenység, szükség
esetén intézkedés kezdeményezése az illetékes hatóságnál,
– Közterületek felügyelete, a nyugalmat
zavaró körülmények megszüntetése, a köz-

vagyon tárgyainak (pl. parkok, játszóterek,
középületek) védelmében való közreműködés,
– Az vásártér megnyitását követően az
árusítás ideje alatti felügyelet,
– Az engedéllyel nem rendelkező mozgó
árusok, házaló kereskedők kiszűrése,
– A településen tartandó rendezvények
esetében közreműködés rendfenntartásban
és forgalomirányításban,
– A temető és környékének felügyelete,
– Hulladékudvar és környékének felügyelete, illegális szemétlerakások ellenőrzése,
– Felügyelik a horgásztó és környékét,
a Baromjárási iskolát, az üres ingatlanokat,
valamint bejelentést tesznek a kóbor kutyákról.
Önkormányzatunk január 11-étől kezdődően 2 fő településőrt alkalmaz – Deme
Imrét és Szabó Istvánt -, akik munkarendje
hétfőtől vasárnapig, reggel 6 órától este 10
óráig tart, ezen idő alatt lehet őket megke-

resni a fenti feladatokkal kapcsolatos észrevételekkel.
Telefonos elérhetőségük:
+36305008299(mobilról)
06305008299 (vezetékes számról)
Iroda (a körzeti megbízott irodája):
Felszabadulás u. 28

Deme Imre

Szabó István
Nagy Attila Gyula
polgármester

A FONÓ ALAPÍTVÁNY TERVEIRŐL
Alapítványunk 2009. év végén két pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH)
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott Falumegújítás-, és fejlesztés, a Vidéki örökség megőrzése, valamint a Turisztikai tevékenységek
ösztönzése jogcímekre. A turisztikai pályázatunk 100 %-os finanszírozást biztosít.
Tervünk Üllés külterületén egy rekonstruált 18. századi pusztai csárda létrehozása,
valamint pajta kocsiszínnel, amely szabadtéri színházi rendezvények, zenés- táncos műsorok, táborok helyéül szolgálna.
Eredetileg a polgármester úrral együttműködve, önkormányzati területre terveztük
a beruházást, de erre megfelelő fekvésű és
nagyságú terület híján kénytelenek voltunk

magánszemélyektől földterületet vásárolni.
Vételi szándékunkat 2010. január 4-én
Dr. Faragó M. Judit előtt aláírásainkkal és
200.000 Ft előleg megfizetésével erősítettük meg, és vállaltuk, hogy a fennmaradó
1.300.000 Ft-ot 2010. június 30-ig megfizetjük.
A földterületet (jelenleg gyümölcsös)
a táncegyüttes tagjai tisztítják ki és tartják
karban. A gyümölcsös (2.7 ha) szántóvá minősítése és termelés alól történő kivonása
után ténylegesen a Fonó Alapítvány tulajdonába kerül. Együttesünk május végi bemutatással, egy új előadással készül, melynek
bevételét a fenti céljaink elérésére szeretnénk fordítani.
A másik pályázatunkat – mely szintén
100%-os támogatottságú - a megújuló Déryné Kulturális Központ udvarának fejlesztésé-

re nyújtottuk be a Polgármesteri Hivatallal
együttműködve. Ennek keretén belül az udvar nagy része díszburkolatot kapna. Kialakításra kerülnének a parkolóhelyek, valamint
fásításra és füvesítésre is sor kerülne.
Bízunk abban, hogy a megvalósítandó
céljainkat a kiírók is támogatásra jogosultnak tekintik, így nagyban hozzá tudunk járulni településünk fejlődéséhez.
Ez úton is szeretnék köszönetet mondani Dr. Faragó M. Judit ügyvédnőnek,
aki a lehetőségéhez mérten támogatta
a Fonó Alapítvány létrejöttét, majd segítette a munkánkat abban, hogy a kitűzött
céljainkat minél zökkenőmentesebben el
tudjuk érni.
Lajkó Levente
kuratórium elnöke
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Üllés Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, lakbéreinek megállapításáról, a lakhatással kapcsolatos
feladatokról és a helyiségek bérbeadásáról
szóló 20/2007. (IX. 05.) Kt. ör. rendelet17.
§-a alapján az

A szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő kötelessége!
A helyiségben az alábbi tevékenységek
nem folytathatóak:
– játékautomata üzemeltetése
– konyhai tevékenység (étterem)
– stb.

Üllés, Napos út 1. sz. (hrsz. 505/10.)
alatti Piactér épületben 16,37 m2 nagyságú büfé helyiségének hasznosítására

Helyiség fekvési helye: tájolása: ÉK
helyiségek a bérleményen belül: fogyasztótér: 10,54 m2, mosdó-zuhanyzó: 1,80 m2,
előtér: 0,9 m2 , WC: 0,81 m2 raktár: 2,32 m2

A bérleti díj legkisebb mértéke:
10.000 Ft/hó
Fizetés módja:
– átutalással – tárgyhót megelőző hó
5. napjáig az Önkormányzat 1173500515354099-0000000 számú számlájára, vagy
– készpénzzel a tárgyhót megelőző hó
5. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénztárában.
– a rezsi költségek a bérlőt terhelik!

állapota: új építésű
Felhasználási lehetőségek:
büfé: előkészítő helyiségekkel nem rendelkezik, csak beszállított, csomagolt termékek árusítására van lehetőség (üdítő, szeszes
ital, trafikáru, stb.)

Bérleti futamidő:
legfeljebb 5 év. (A Képviselőtestület eseti
felhatalmazása alapján a szerződés időtartama 10 év, ha a bérlő a helyiség rendeltetésszerű állapotba hozásához jelentős összegű
beruházást végzett.)

pályázatot hirdet.

Pályázat benyújtásának határideje:
2010. március 20. napjáig, írásban, Üllés
Község Önkormányzat Képviselőtestületének
címezve, zárt borítékban – a borítékon az
alábbi megjelölés feltüntetésével: „Piactér
helyiségbérlet pályázata”.
A bérlemény az alábbi időpontokban
megtekinthető:
2010. február 9. (kedd) 900 órakor
2010. március 9. (kedd) 900 órakor
A pályázatot a Képviselőtestület határozatában bírálja el.
A pályázatot megnyerő természetes személy vagy gazdálkodó szervezet az éves bérleti díj 20%-át köteles előre, egyösszegben
bánatpénz címén letenni a 20/2007. (IX. 05.)
Kt. ör. r.17. § (7)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÜLLÉSI LABDARÚGÓ CLUB HÍREI
Boldog és eredményekben gazdag új
évet kívánunk minden kedves támogatónknak és sportbarátunknak!
A 2009/10-es labdarúgó megyei II osztály őszi bajnokságát a második helyen sikeresen zártuk. A tavaszi szezont március 14én itthon kezdjük. A csapat első felkészülési
mérkőzése január 30-án Solton lesz. A solti
csapattal hosszú távú együttműködést szeretnénk kialakítani.

A mérkőzést és a kapcsolatfelvételt
Pócsa László szponzorunknak köszönhetjük
csakúgy, mint egy teljes garnitúra mezt és
több meccs labdát.
Megkezdjük a 2010. évre szóló támogatói kártyák árusítását, amely egyben belépő
is a 2010-es év minden hazai bajnoki mérkőzésére.
Megvásárolni Bozsity Erikánál, Sárközi
Sándornál, Makra Jenőnél, Puskás Istvánnál, CBA boltban, Jóker sörözőben, Zádori

Öcsi boltban, Park italdiszkontban és az Önkormányzatnál Czékus Zolinál lehet.
Szeretnénk névre szóló szurkolói mezek
árusítását is megkezdeni, amennyiben van
rá kereslet, ezzel kapcsolatban keressék a
csapat elnökét.
Továbbra is minden kedves szurkolónkat
nagy örömmel várunk minden mérkőzésünkre.
Lakatos Kornél

ÜLLÉSI TEREMFOCIKUPA 2010
Idei évben is megrendezésre került az
Önkormányzat és a Labdarúgó Klub rendezésében.
IV. téli teremkupa, mind gyermek és felnőtt korosztályban. Gyermek korosztályban
5 csapat felnőtteknél pedig 15 együttes
résztelével. Magas színvonalú és izgalmas
mérkőzések zajlottak a parketten. Nem csak
helyi gárdák léptek pályára, hanem voltak
bordányiak két csapattal, Forráskútról szintén két csapat, Szegedről és Pusztamérgesről is érkeztek csapatok, de több vegyes lakhelyű együttes is megtisztelt részvételével.
A sípmesterek, a gyerekeknél Dér Zoltán
tanár úr, a felnőtt mérkőzéseken Szabó Lajos
bordányi játékvezető volt.
A szép számú nézősereg egész nap jól
szórakozott és szoríthatott kedvenceiknek.
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A gyermek korosztály győztese
a RAJKÓK nevű alkalmi csapat.
Tagjai:
Nagy Nóri, Lajkó Gábor, Dankó Andris,
Jernei Bálint,Tóth Marci és Kispál Roland.
Gólkirály: Nagy Nóri, 18 góllal
Legjobb játékos: Jernei Bálint
Legjobb leány játékos: Lajkó Laura.
Legjobb kapus: Geder Szabolcs

Felnőtt korosztály végeredménye.
1. Mandulafarm csapata (Fődi Bence,
Bodré Gábor, Czakó Balázs, Mihalkó Dávid)
2. Pusztamérgesi Sport Klub csapata
3. Bozsity BT (Bozsity Zoli, Bozsity
Borisz,Varga Tibi, Gyuris Máté)
4. Szomszédok (Bigórs Ervin és
Simhercz Robi vezetésével)
A legjobb játékos: Király Zsolt, Pusztamérges
A gólkirály: Donciu Ioan Claudiu „Kálmán” (Kis teleszkóp csapata, trénere: Gyuris Péter)
Lakatos Kornél

www.ulles.hu

KÖSZÖNET AZ ÜLLÉS KÖZSÉG
ÉRDEMÉREMÉRT
Hálás köszönetet mondok mindenkinek,
aki a tetteivel, jelenlétével, valamint anyagi
és eszközbeni segítségével hozzásegített a
2009-es Érdemérmek egyikéhez. Valójában
ennek az éremnek sok tulajdonosa van. Én
csak a megvalósított dolgok kitalálójának
egyike vagyok. Terveink megvalósításához a
lakosság és a barátok összefogásával, valamint a közös akarat erejével sikerült kitűzött
célunkat elérni: a templomkert füvesítését
és öntözését. A továbbiakban is minden tőlem telhetőt megteszek a falu környezetének
szépítéséért és a közösségi programok színesítéséért.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
2009. december 16-án, amikor leesett az
első hó nagy nehezen eljutottam az önkormányzati konyháig. Ekkor odalépett hozzám
egy mosolygós fiú, aki felajánlotta segítségét, felvitte és lehozta az ételhordóimat.
Nagyon jól esett a figyelmesség, hálálkodva
köszöntem önzetlenségét.
– Ott segítek, ahol tudok, apukámtól
örököltem.
– Hogy hívják apukádat?
– Sztankovics István, de ő már nem
él. – hangzott a felelet. Könny szökött a szemembe.

Az apuka valószínűleg örömmel néz le
fentről fiacskájára. Vegyünk példát felnőttek
és gyerekek Attila 8. osztályos fiúról! Járjunk
nyitott szemmel, hogy észrevegyük kinek kell
segítő jobbot nyújtani. Attila, ezúton köszönöm! Kérlek maradj ezután is ilyen nyíltszívű
mint eddig!
U.i.: Januárban két lánynak köszönöm,
hogy segített. Igaz, őket én kértem erre. Ezt
azonnal teljesítették, egymás kezéből tépték
ki az ételhordókat, hogy ki vigyen többet.
Köszönöm!
Hajnal Sándorné

Farkas Attiláné
Üllés Egyházközség gondnoka

MENNYI SZERETET FÉR EL EGY CIPŐS DOBOZBA?
A cipős doboz akciót néhány éve indította
a Baptista Szeretetszolgálat. Lényege, hogy
olyan gyerekeknek készítsenek egy doboznyi
meglepetést, akik számára talán nem adatik
meg, hogy ajándékot kapjanak karácsonykor.
A csomagba tehettek írószert, édességet, játékot. Évek óta mi is bekapcsolódunk az akcióba, de 2009.-ben először több intézményben is meghirdettük a gyűjtést.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Decemberben két szervezeten keresztül közel 50 db cipős doboz „ajándékot”
gyűjtöttünk össze Üllésen. A Máltai Szeretetszolgálat üllési csoportja 28 darab cipős
dobozt vitt el Kecskemétre, a Dél-alföldi régió Máltais Központjába, ahonnan másnap
Erdélybe, Parajdra szállítottak tovább 2000
cipős doboz ajándékot, amit Böjte Csaba
árva gyermekei kaptak. (2006 óta minden
Karácsonykor több ezren ünnepelnek együtt
a parajdi sóbányában, ahol székelyföldi árva
– és rászoruló gyermekek kapnak cipős doboz ajándékokat.)

További 20 csomagot a szegedi Baptista központba juttattunk el, a Családsegítő
szolgálat közreműködésével. Onnan viszont
nem üres kézzel jöttünk haza, mert a korábban leadott igénylés alapján helyi rászorulók
számára kor és nemek szerint csoportosítva
kaptuk meg azokat a dobozokat, amiket mi is
tovább ajándékozásra szántunk.
Az üllési nagycsaládos vagy szerényebb
sorban élő gyerekek számára 38 csomagot
osztottunk szét a karácsony előtti napokban,
sokak örömére.
Köszönjük mindazoknak, akik segítették
az akció sikerét, és örömmel készítettek
meglepetéseket. A családok, akik ajándékot
adtak, és azok a gyerekek, akik csomagot
kaptak, már jól tudják, hogy egy cipős dobozba nagyon sok szeretet fér el!
Tóth Károlyné
családgondozó

Szeretném megköszönni a Máltai Szeretet Szolgálatnak, ezen belül is Mihállfy László
területi elnöknek és a testületi tagoknak, valamint a Gondozási Központ vezetőségének
és dolgozóinak, kiemelten Tóth Andrásné
Erikának és Gábor Zoltánné Ibolyának, akik
részt vettek abban, hogy a karácsonyom szívet melengető és szeretetteljes legyen.
További jó egészséget és eredményekben gazdag boldog újévet kívánok mindenkinek!
Köszönettel:
Balogh Istvánné
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Köszönettel tartozunk Kómár Antalnak, az óvoda-bölcsőde bejáratához készített kőasztalokért, ami az ebédünk behordását nagyban
megkönnyíti.
Gyuris Norbert Forráskút, Tereptanya tulajdonos és motorbarát 5 kismotort ajándékozott óvodánknak. Köszönjük!
csoport hírei:
Az év utolsó hónapja
számunkra
gyorsan eltelt, bár a
vírusok sokasága, néhányunkat „letepert”.
„Mackó” gyerek,
vagy felnőtt, a vírus nem válogatott. De mikor felgyógyultunk, ránk sok program várt
ott. A Mikulás eljött hozzánk, csomagokat
hozott, s a csomagban színező és ceruza is
lakott.
csoport hírei:
2010-et írunk!
Az újévi köszöntés, a koccintás a
gyerekeknek is nagy
élmény. Ők is szeretnek részt venni a
felnőttek dolgaiban. Az első napokban mi is
pezsgőt(kölyök) bontottunk és koccintottunk
az újévet köszöntve.
A gyermekeknek a legnehezebb az időben való tájékozódás. Mit jelent az, hogy el-

Készültünk a Karácsonyra, szép díszeket
festettünk, s medálokat gyurmából nyakláncra fűzhettünk.
A gyertya fényénél bontottuk az ajándékot, mit a Mackó csoportnak „valaki” a karácsonyfa alá rakott.
Köszönjük Mi szépen mindenkinek, ki
hozzájárult ehhez a sok meglepetéshez!

telt egy év? Mennyi az egy hónap, egy hét?
Mit jelent az, hogy tegnap, holnap?
Talán legalkalmasabb ezekről az újév
megkezdésekor beszélni.
Több dal, mondóka van segítségünkre,
hogy megtanulják gyermekeink az évszakok,
napszakok, napok nevét.
Az első hét nem volt elegendő, hogy
minden gyermek elmondja a téli szünet és a
legszebb ünnephez kapcsolódó élményeit.
Még ma is tart a beszámoló, a legtöbben
szép élményekről számolnak be, de sajnos
árulkodnak jelek a szegénységről is. A csa-

Köszönjük mindenki támogatását, segítségét!

csoport hírei:
December eleje
bővelkedett programokban. Legjobban
a Karácsonyt vártuk,
melyet December 18án bensőséges hangulatban ünnepeltünk
csoportunkban. A karácsonyfa alatt olyan
játékokat találtunk, melyeket az óvoda-bölcsődebál bevételéből tudtak számunkra beszerezni.

csoport hírei:
Mazsoláink
is
várták a Karácsonyt.
Festettünk
télapós
képeket, feldíszítettük
a termet, sütöttünk
mézeskalácsot, készítettünk díszeket. A várva-várt napon az ünneplőbe öltöztetett karácsonyfánk alá reggelre játékok kerültek.

14

ládi közös programokat a pénz nem befolyásolja, viszont arra a kérdésre, kinek meséltek
otthon a szülei, 9 gyermek nyújtotta fel a kezét, kb. a csoport egyharmada.

December 21-én dalainkkal, verseinkkel
tettük szebbé az ünnepet az ÖNO-ban az
idős emberek számára. Megajándékoztuk
Őket karácsonyi díszekkel, de mi is kaptunk
ajándékot.

Csillogó szemmel figyelték a gyerekek
a gyertyákat és a csillagszórókat, majd az
ünnepi terítéknél elfogyasztottuk a gyümölcsöket. Kibontották az ajándékokat, amivel
egész nap játszottak.

www.ulles.hu

„LÚD-TOLL”

EÖTVÖS JÓZSEF: A MEGFAGYOTT GYERMEK

FARSANG

Ily késő éjszaka ki jár
Ott kinn a temetőn?
Az óra már éjfélt ütött,
A föld már néma lőn.

Az árva búsan zengi így
Kínos panaszait:
Felelve rá a téli szél
Üvöltve felvisít,

Van egy mondás, amely így szól:
Ma itt van a dínom- dánom,
De ennek az elmúltával,
Holnap jön a szánom- bánom.

Egy árva gyermek andalog,
Szívét bú tölti el:
Hisz az, ki őt szerette még,
Többé már fel nem kel.

A gyermek fázik, könnyei
Elállnak arcain:
Borzadva néz körül, de itt
A holtak hantjain

Ez a mondás azokra áll,
Kik mértéket nem ismernek
És a tisztes mulatságot
Részegségbe süllyesztenek.

Anyja sírjára ül, zokog
Az árva kis fiú:
„Anyám, ó kedves jó anyám!
Szívem beh szomorú!

Mély nyugalom uralkodik:
A csend irtóztató,
Csak a szél sóhajt a fákon át,
Sziszegve hull a hó.

Mikor farsang ideje van,
Szórakozzál és légy vidám,
De evésben és ivásban
Tarts mértéket és ne túlozzál.

Mióta eltemettek itt,
Azóta bús fiad.
Nincs a faluban senki most,
Ki néki csókot ad:

Fölkelne jaj!, de nincs erő:
Lankadva visszadűl
A kedves dombra,- felsóhajt
S mély álomba merül.

Mindenben légy mértéktartó
Ne feledd, hogy keresztény vagy
Úgy szórakozz, úgy viselkedj
hogy ne vádold majd magadat.

Nincs senki, aki mondaná:
Szeretlek gyermekem!
Puszta a ház, hideg szobám,
Nem fűtenek nekem.

És ím az árva boldogul,
Jól érzi most magát:
Elmúltak minden gondjai:
Az álom hív barát.

Melléd temetve én is itt,
Miért nem nyughatom?
Szegény és elhagyott vagyok,
Hideg a tél nagyon!”

Szíve még egyszer feldobog,
Mosolygnak ajkai:
Csöndes-nyugodva alszik ott,Meghaltak kínjai.

Tisztességes szórakozás
Életünk tartozéka,
Csak arra vigyázzunk mindig
Semmit se vigyünk túlzásba.
Zádori Ferenc
Beküldő: Hajnal Sándorné

Beküldte: Hódi Istvánné

KI TUD NEVELNI?
A nagymama panaszkodik
Előhozza a régmúltat
Mindig csak az jár fejében
Mikor fiatalok voltak.

Jól van lányom, szólt az anyja
De addig mást nem ehetsz ám
Míg a levest meg nem eszed
Amit kiszabtam tereád.

Majd a nagymama lép közbe
Elviszi a lány levesét
Palacsintát tesz elébe
Egyél te is ne éhezzél.

Akkor bezzeg egész más volt
Volt fegyelem a családban
Lehetett rendre nevelni
Nem úgy mint a mai korban.

A lány tudomásul veszi
Anyjának határozatát
Majd fanyalogva megszólal:
Akkor nem kérek semmi mást.

A kislány anyja csak nézi,
Hogy mit művel a nagymama
Nem szól semmit csak bánata
Rajzolódik az arcára.

A menye nem tud nevelni
Sok baj van az unokákkal
Ő öt gyereket nevelt fel
Sokkalta kevesebb gonddal.

Az ebédelés megy tovább
Következik a főzelék
Jutka összeszorítja a száját
Nem szól csak sóvárogva néz.

Versem végén megkérdezem
Ki tud helyesen nevelni?
Nagymama-e vagy a menye?
Tessék ezen gondolkodni.

Unokái sem a menye
Semmiben sem hallgatnak rá
Pedig ő mindig jót akar
Nagyon sokszor megmondta már.

A káposztafőzelékhez
Finom, füstőlt húst tálalnak
A családnak minden tagja
Jóízűen falatoznak.

A család szépen összejön
Az asztalhoz telepednek
Mindenki kap a levesből
Szépen csendben ebédelnek.

Majd ezután következik
a lekváros palacsinta
Én is kérek palacsintát
Szólal meg most végre Jutka.

Jutka ahogy megkóstolja
A levest: Máris így szólott:
Én levest nem kérek
Nékem e levesből már elég volt.

Ha a levesed megeszed,
Te is kaphatsz palacsintát
Szólt az anyja megértően
És elkezdett sírni a lány.

Zádori Ferenc
Beküldte: Hajnal Sándorné

KÍVÁNALOM 2010-RE
Ne szavakat, jó, szép tetteket!
Valós szabadság, egyenlőség!
Testvériség, kívánalom még!
A népünk, népek álma ez még!
Valóra válik, ha összefogsz!
Közösségi akarat a fő!
A javakat oszd meg népeddel!
Vagyonod sohasem viszed el!
S.L.

15

www.ulles.hu

ALKOTÓHÁZ

EGYHÁZI HÍREK

FEBRUÁR HAVI PROGRAMJA
2.
6.
9.
13.
16.
20.
23.
27.

MISEREND:

KERÁMIÁT KÉZZEL
GYÉKÉNY FONÁS
BABZSÁK KÉSZÍTÉS
BÁLINTNAPI APRÓSÁGOK
KOSÁRFONÁS
ÜVEGFESTÉS
SZALMAFONÁS
GYEREKJÁTÉK FÁBÓL

KEDD
SZOMBAT
KEDD
SZOMBAT
KEDD
SZOMBAT
KEDD
SZOMBAT

AZ ÜLLÉSI ALKOTÓHÁZ ÉVES BESZÁMOLÓJA
Az alkotóházunk 2009-es évben is a szokásos 8 hónapos programját hagyta maga
mögött 32 rendezvénnyel a megszokott helyen.
Volt közös kézműves kiállításunk Forráskút, Újszentiván, Zsana, és a vajdasági Felsőhegy kézműveseivel, valamint 6 csoport
is vendégeskedett nálunk, különböző településekről. Bízunk benne, hogy meg voltak
elégedve a vendéglátásunkkal és újra visszatérnek hozzánk majd 2010-ben is. A nyári táborunkban egy hétig 23 gyerek tartalmasan
tölthette el a szünidejét. A „családinapunk”
több mint 170 fő részvételével alakult egy
nagyon hangulatos nappá. Volt közös programunk a „Tesz-Vesz” Egyesülettel, ápoltuk
a jószomszédi kapcsolatunkat az óvodával.
A „Lucanapi” játszóházra 95 fő volt kíváncsi.
A már hagyománnyá vált „Karácsonyvárás”

programsorozat mind a 4 estéjén aktívan
részt vettünk.
Kézműves munkáinkból 11 darabot küldtünk országos zsűrizésre, melyből 9-et elfogadtak: 2 db „A” kategóriás, 4 db „B” kategóriás és 3 db kiemelkedő eredményt ért
el. Ez úton is szeretnénk gratulálni a résztvevőknek és sikeres munkát kívánni erre az
évre is.
Köszönettel tartozunk a tagságunknak
a sok-sok közös munkáért, mellyel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az év elején
kitűzött céljainkat meg tudtuk valósítani,
valamint támogatóinknak, akik erejükhöz és
lehetőségeikhez mérten segítséget nyújtottak nekünk. Bízunk abban, hogy 2010-ben is
támogatnak bennünket munkánk sikeressége érdekében.

TÁMOGATÓINK
2009-BEN
Polgármesteri Hivatal
Móráné Maróti Éva
Márta Antalné
Bozsity B.T.
Sári Istvánné
Hegedűs Csaba
Szabó Lajosné
Zsíros Tibor
Marótiné Szűcs Magdolna
Kátó Andrea
Szekeres Mihályné
Tóthné Nagy Erzsébet
Családsegítő Szolgálat

Üllés
Szeged
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Szeged
Üllés
Üllés
Üllés

Papp Dezső
Mulati Jenőné
Zádori Antalné 24.ABC
Peták Lajos
Horváth Károly
Szabó és Társa BT.
Bozsákné Patik Rózsa
Kucska József
Rácz Vilmosné
Szegedi Mónika
Vass Tamás
Kása Imre

Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés
Üllés

Febr. 2. (kedd): Budai István és a négy
szülőért
Febr. 4. (csütörtök): Zádori Pál, Berkó
Julianna és a meghalt családtagokért és a
papokért
Febr. 5. (péntek): Rózsafüzér Társulat
tagjaiért
Febr. 6. (szombat): Maróti Edit lelki üdvéért
Febr. 7. (vasárnap): Sziráki Ferenc és
a szülőkért. Molnár Ilona és a szülőkért;
Weinberger Éváért
Febr. 9. (kedd): Monostori Nándor
Febr. 11. (csütörtök): Márta Irén
Febr. 13. (szombat): Hódi István és a
négy szülőért és a meghalt családtagokért
Febr. 14. (vasárnap): Komár Imre,
Komár Ferenc, Csonka Mária, Seres Lajos,
Miskolczi Matild és a meghalt családtagokért
Febr. 16. (kedd): üres
Febr. 18. (csütörtök): üres
Febr. 20. (szombat): üres
Febr. 21. (vasárnap): Rácz József, Pintér Veronika, Rácz Vilmos, Molnár Margit és
a meghalt családtagokért
Febr. 23. (kedd): üres
Febr. 25. (csütörtök): üres
Febr. 27. (szombat): Papp Géza és fiai:
István, Géza és a négy nagyszülőért
Febr. 28. (vasárnap): Nagy József,
Dobák István, id. Nagy Nándor és Maróti
Rozália
Ha a lapzárta után történik a mise egyeztetés, a miseszándék kimarad az újságból.
Kérjük szíves megértésüket.
A 2009. december 10-én plébániánkon
gyűjtött adományokért köszönetet mondanak a Szeged Alsóvárosi ferences Rendház
Szegénykonyhájának dolgozói és azok a
személyek, akik részesültek az adományok
falatjaiból. Mi örömmel adakoztunk, hiszen
ezzel, a szerény gondoskodásunkkal örömet
és értékes estéket tudtunk sok embertársunknak adni.
Barna Dániel és családja
Berkóné Kaposvári Borbála és családja
Faltinné Böröcz Ildikó
Farkas Attila és családja
Kádár- N. Zoltán és családja
Kertész- Farkas Csaba és családja
Sziládi Sándor és családja
Tajti Zoltán és családja
Tóth András és családja
Értesítjük a híveket és a lakosságot,
hogy továbbra is jelezhetik házszentelési
igényüket. A plébánián vagy az Egyházközségi tagoknál.
Minden hónap első péntek délelőttjén
betegek látogatására és gyóntatására van
lehetőség.
Farkas Attiláné és Tóth Andrásné
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AZ ÚJÉV KEZDETÉN
Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád, soha senki se,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe.
Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, reményteljesen,
S fohászkodj:
MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!
Elmúltak az ünnepek. ilyenkor kicsit megfakulnak a fények, sivárabbnak ígérkeznek az
előttünk álló napok. Néha azonban megvillan
valami, ami megvilágíthat és erőt adhat a
következő nagy eseményig.
Vízkereszt utáni pénteken, falunk közösségének volt alkalma egy karizmatikus professzor világítótoronyként fénylő előadását
meghallgatni, s ebből építkezni.
Rendezvények ritkán vonzanak ennyi
embert ekkora településen. Ezen a borús téli
estén templomunk zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Kíváncsian vártuk azt az orvost,
aki példát mutat hivatástudatból, hitéletből
és hazaszeretetből. A professzor elmondta:
„A teremtő Úristentől mindannyian feladatot
kaptunk és ehhez erőt is. Ha fölfogjuk azt,
hogy mi a küldetésünk e földi életünkben,
akkor mindenki megtalálja a neki legjobban
megfelelőt és, ha megtalálja, akkor boldog
életet él. Nem a körülmények a rosszak,
hanem mi nem találjuk a helyünket. Minden
helyzetben van olyan lehetőség, hogy tegyünk egymásért, embertársainkért, közösségünkért.”

Mikor a magányod ijesztőn rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a „rossz”, - erre van Istene!
Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram!
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!
Mikor mindenfelől forrong a „nagyvilág”,
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
Mikor szabadul a Pokol a Földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram!
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD
Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne!
Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod,
S mondd: Uram!
LEGYEN MEG A TE AKARATOD
Mikor a „kisember” fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a „gazdag” milliót költ: hogy „éljen”,
S millió szegény a „nincstől” hal éhen,
Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed,
S kérd: Uram!
ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!

Hallottuk az orvos imáját, a szeretet parancsát, a H1N1 vírus elleni vakcina körüli
téves információkat, és az IGAZSÁGOT. Jó
tanácsokat kaptunk az immunrendszer erősítésére és lehetőségeket életünk megváltoztatására. Zárógondolatként a professzor úr
elmondta: „Minden ember Isten kegyelméből van a földön, minden ember azért kapta
e földi élet kegyelmét, hogy szolgálja családját, nemzetét.”
Befejezésként szeretném közzétenni
Kányádi Sándor: Az én Miatyánkom című
versét.

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, - sőt - ellene támadsz,
Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem
erőd,
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg
„ŐT”,
Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!
Uram! Segíts!
S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magad,
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak...!
Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:
Uram!
MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!
Mikor a „nagyhatalmak” a BÉKÉT TÁRGYALJÁK,
MIKOR A BÉKE SEHOL! csak egymást gyilkolják,
Mikor népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded: miért tűröd ezt ISTENEM, MI
ATYÁNK?!
Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj!
Lelkünket kikérte a „rossz”, támad, s tombol!
URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL!
MENTS MEG A GONOSZTÓL!
AMEN!
UTÓHANG:
S akkor megszólal a MESTER, keményen szelíden,
Távozz Sátán - szűnj vihar!
BÉKE, s CSEND legyen!
Miért féltek kicsinyhitűek?
BÍZZATOK! Hisz’ én megígértem Nektek!
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek
Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok,
S a végső időkig - VELETEK MARADOK!

Ezt a verset nem dr. Papp Lajos szívsebész írta, hanem mint azt leírja a Jöjjön el a
te országod című könyvében, egy nyugdíjas
pedagógusnőtől kapta. Sokan tévesen neki
tulajdonítják e költeményt.
A 2010. január 8-i előadás megtekinthető
DVD-n. Aki vásárolni szeretne a lemezekből,
igényét jelezheti a 06/30-52-72-984 – Tóth
Andrásné (Tóth Erika) és 06/30-39-49-433Farkas Attiláné (Paragi Éva) telefonszámain
keresztül.
Tóth Andrásné

17

www.ulles.hu
MEGHIVÓ

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a Fontos Sándor Általános Iskola
2010. február 6-én 19 órakor kezdődő
XVI. JÓTÉKONYSÁGI ISKOLABÁLJÁRA,
melyet az intézmény tornatermében rendez meg.
A jegy ára: 3.000,-Ft, mely magába foglalja a belépő és a vacsora árát is.
AZ EST PROGRAMJA
18.30 Vendégvárás
19.00 A bál megnyitása
Nyitótánc
Pohárköszöntő
Vacsora:

BALI 23 É
ÉTTEREMBŐL
ELŐFIZETÉSES EBÉD RENDELHETŐ

Terülj asztalkám (svédasztal)

24. 00. T O M B O L A
/ Kérünk minden szülőt, leendő szülőt, ha módjában áll, akkor tombolatárgy
felajánlásával tegye sikeressé bálunkat. Amennyiben felajánlást tesz február
4-ig az iskolába, szíveskedjék behozni. Köszönjük! /
01. 00 Hajnali falatok, zene, tánc reggelig
A jegyeket elővételben, az iskolában Bigors Istvánnénál lehet vásárolni január 25-től
február 2-ig.
Aki nem tud bálunkon részt venni, de szeretné iskolánkat, a gyerekeket támogatni
1.000,-Ft-os támogatójegyet vásárolhat.

550,- Ft/ adag
Telefon: 30/632-57-98

A rendezvény ideje alatt italokat a büfében vásárolhatnak.
Mindenkit szeretettel várunk a jótékonysági bálunkon.

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Szülői Szervezet

Bali 23 É erem,
Üllés, Felszabadulás utca 23.

CSALÁDI
Á ESEMÉNYEK
É
ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Konstantinos Korbalasnak
és Balogh Andreának
december 17-én
3200 grammal
Tamás nevű,
Nagy Gábornak és Mészáros Ibolyának
december 27-én
3930 grammal
Gábor Bence nevű,
Német Tibornak és Dobó Krisztinának
december 28-án
3440 grammal
Zoé nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Kusmicki Tibor és Söllei Krisztina szegedi
lakosok december 28-án házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK

Monostori Nándor december 14-én,
Simon Mihályné (szül: Rácz Mária)
december 28-án,
Czékus Jánosné (szül: Tajti Viktória)
január 6-án,
Tajtiné Maróti Edit (szül: Maróti Edit)
január 12-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 62/282-122 Felelős szerkesztő: Dr. Faragó M. Judit
Nyomdai Kivitelezés: s-Paw Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Felelős vezető: Szabó Erik

