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10 ÉVES AZ ALKOTÓHÁZ
„A TUDÁSUNKAT SZERETNÉNK TOVÁBBADNI” MONDTA ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJÉBEN KÁLMÁN FERENCNÉ, ICA NÉNI.
Szeptember 10-én egy rendezvény keretén belül ünnepelhettük
meg a kerek évfordulót. Az esős időjárás miatt a Déryné Kulturális
Központ Bohn József termében láthattuk a kézműves termékek kiállítását és nézhettük meg a Fonó Néptáncegyüttes, valamint a Királydinnye Citerazenekar előadását. Nagy Attila Gyula polgármester
úr köszöntőjében kiemelte az Alkotóház közösségépítésben betöltött
szerepét, és köszönetet mondott mindazoknak, akiknek az elmúlt 10
év köszönhető.
A Déryné Kulturális Központ alkotóközösségei közül legnagyobb
múltra a kézimunka szakkör köszönt vissza. A Művelődési ház átadását követően 1962-ben elsőként alakult meg, Szolnoki Istvánné
helybeli pedagógus vezetésével 35-40 fős létszámmal. Kezdetben
horgolással, kötéssel, subázással, batikolással foglalkoztak.
Páréves átmeneti időszakot követően, a 90-es évek közepén az
akkori tagok Szvobodánné Piacsek Ilona irányításával megtanulhatták a szövés csipkeverés és a horgolások kevésbé ismert fajtáit.
Ezeken az alapokon 2000-ben szerveződött a mostani ALKOTÓHÁZ mely, 2001-ben az Önkormányzat segítségével önálló épületbe
költözött.
Azóta töretlenül, heti rendszerességgel (kedden és szombaton)
tartják a különböző foglalkozásokat. Mostanra állandó tagság alakult
ki a gyerekekből, és felnőttekből. A legtöbb érdeklődőt az agyagozás,
a szövés, az üvegfestés, valamint a gyékényszövés vonz, de állandóan szélesítik a foglalkozások körét. A hagyományos kismesterségek
mellett modernebb ágazatok is helyet kapnak, így az utóbbi időben
megismerkedhettek az érdeklődők a tiffany készítésével is. Munkáikat a helyi kiállítások mellett a szegedi Kézműves kamara által szervezett kiállításokon, a Csongrád megyei Közművelődési Tanácsadó
Központ által szervezett zsűrizéseken, valamint más megyén belüli
illetve kívüli bemutatókon csodálhatták már meg.
Az Alkotóház udvarán lévő foglalkoztató és a kemence szintén az
elmúlt évek eredménye. Óriási népszerűségnek örvend. Nem múlik
egy úgy hónap, hogy ne sülne benne valamilyen kalács vagy sütemény rendezvényeink vendégeinek örömére.
Az Alkotóház szoros kapcsolatot tart fenn több környékbeli iskolával, szervezettel is. Így a mórahalmi kistérségi irodán keresztül már
több külföldi csoportot is vendégül láttak.

A sok-sok munkának az évek során meglett az eredménye is,
többek között elnyerték a Vándorlegény és a Kézműves eme díjakat,
több alkotójuknak van zsűrizett alkotása is.
Fogadtak Magyarország számos részéről csoportot és határainkon túlról érkező vendégeket is. Rendeztek megszámlálhatatlan
kiállítást más településen „Tájoltató” címmel. Sok-sok programon
vettek észt a Déryné Kulturális Központ szerezésében. Rendeztek
már foglalkozást sérült gyerekeknek is. Mára hagyománnyá vált a
lucanapi játszóházuk, a lecsófőző versenyük. Egy évben két-három
családi nap keretében különböző programot biztosítanak kicsiknek
és nagyoknak.
Az Alkotóház munkáját és sikereit nagyban köszönheti az elmúlt 10 évben elnyert számos kisebb és nagyobb anyagi segítséget
nyújtó pályázatnak. Ezek segítségével bővült az eszközpark (pl.: új
égetőkemence és korongozók) Ezekből tudtak és tudnak kellékeket
vásárolni, valamint így juthattak sok esetben a munkájukhoz szükséges anyagokhoz is.
Sokat köszönhetünk a lelkes alkotógárdának, akik nagyban hozzájárulnak településünk Üllés hírnevének öregbítéséhez, mind országhatáron belül, mind pedig azon kívül is. Hozzájárulnak helyi étékeink,
emlékeink, hagyományaink fennmaradásához valamint továbbadják
kincsüket, a tudásukat gyerekeinknek és fiataljainknak.

Fotó: Seres Attila
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EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT
Idén szeptember 13-20-a között a megújult Kulturális Központban került megrendezésre az Egészségvédelmi Hét. A szűrővizsgálati program jól sikerült, a vizsgálatok
hatalmas látogatottság mellett zajlottak.
Az Egészségvédelmi Hét szűrővizsgálati
programját több rendezvény is színesítette,
így például a Jóga Klub, a Virágos Üllésért –
„Legvirágosabb ház” és a „Legrendezettebb
ház” díjátadó ünnepség (a díjátadó ünnepségről, a díjazottakról „Virágos Üllésért Mozgalom” – 2010. Díjátadó ünnepség című cikk
alatt olvashatnak), a Reiki Klub, a Fitnesz
Torna és a Családi Nap is. (A Családi Napról
bővebben a következő lapszámban olvashatnak.)
Szeptember 15-én került megrendezésre
a Hangulatjavító Est. Elsőként Dr. Csonka
Erika háziorvos és Dr. Varga Katalin pszichiáter szakorvos előadását hallgathatták meg a
jelenlévők, majd lelkiállapotukat jelző tesztet
tölthettek ki. A szünetben a szorgos kezű hölgyek süteménycsodáit, és Markovics Attila
által hozott diétás édességeket kóstolhatták
meg a jelenlévők.
A süteménysütő versenyen
– A „Legapróbb sós csoda” kategóriában
Ungi Jánosné vajas pogácsája,
– A „Legapróbb édes csoda” kategóriában
Jéga-Szabó Gabriella Nelli mini kókuszgolyói,
– A „Legnyuszisabb” kategóriában
Dr. Nyáriné Tajti Anna répás muffinja,
– A „Legháziasabb” kategóriában
Ágostonné Szaniszló Ildikó diós meggyes
kevert sütije,
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– A „Legegészségesebb” kategóriában
Böröcz Józsefné diabetikus sütije,
– A „Legmesésebb” kategóriában
Rutai Istvánné mese-almás sütije,
– A „Legnagymamásabb” kategóriában
Tóth Péterné almás kalácsa,
– A „Hamuban sült pogácsára legjobban
hasonlító” kategóriában
Horváth Károlyné sajtos pogácsája,
– A „Legötletesebb” kategóriában
Gyuris Andrásné csokis-körtés sütije,
– A „Legsötétebb” kategóriában
Hajnal Sándorné boci mobil sütije,
– A „Legmákosabb” kategóriában
Sárközi Györgyné mákos-diós kockája,
– A „Legbocibb” kategóriában
Fodor Józsefné boci sütije,
– A „Legrácsosabb” kategóriában
Bálint Antalné meggyes linzerje,
– A „Legropogósabb” kategóriában
Horváth Károlyné csörögéje,
– A „Leggyorsabb” kategóriában
Farkasné Király Rózsa kókuszcsókja,
– A „Legnagyobb kókusz csoda” kategóriában
Hajnal Sándorné kókuszgolyója, és
– A „Legédesebb” kategóriában
ifj. Horváth Károlyné diós-habos sütije
kapott elismerést és díjazást.
A süteménykóstoló után a résztvevők
Kollár Márta természetgyógyász gongkoncertjét hallgathatták meg.
(várjuk azon személyek jelentkezésé a
Polgármesteri Hivatal titkárságán, akik, a
fenti sütemények receptjeit szívesen megosztanák az olvasókkal)

A hét sikeres lebonyolításához több cég,
szervezet, illetve magánszemély is hozzájárult. Köszönetet mondunk elsősorban Dr.
Joó Andrásnak és Dr. Csonka Erika háziorvosoknak, Dr. Takács Zsuzsanna fogorvosnak, Balogh Antalné és Baloghné Kiss Ilona
védőnőknek, Kolonics Máriának a Területi
Gondozási Központ vezetőjének, Mihálffy
Lászlóné laborasszisztensnek, Nagy Róbertnek a Déryné Kulturális Központ vezetőjének
és dolgozóinak, és a szűrővizsgálatokon
segédkező valamennyi személynek. Köszönetet mondunk továbbá Magyar Annának
a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnökének,
az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
Szegedi Kirendeltségének, a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesületnek, a Máltai Szeretetszolgálat Üllési csoportjának, a Móra-Vitál Eü-i
Kht-nek, a Szent Pál Patikának, az Agróna
Szövetkezet részéről Czakó Sándornak,
Markovics Attilának a Napos büfé üzemeltetőjének, Fodorné Bodrogi Juditnak, az Üllési
Alkotóháznak, a Csigabiga óvodának és az
alábbi gyógyszergyártó cégeknek: Novartis,
Sudocrem, Sanofi Aventis, a SANDOZ,
Richter, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Valeant
Pharma, Servier Schering, Polpha.
A hét vizsgálatain megjelentek és kiszűrt
személyek számáról készített mérleget a következő lapszámban olvashatják a Tisztelt
Lakosok.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Fotó: Seres Attila
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület augusztus 10-i
rendkívüli testületi ülésén határozott a
Dél-alföldi Operatív Program DAOP-3.1.2/Apályázati támogatásával megvalósuló Üllés
község külterületi kerékpárút (Erdei Iskoláig
vezető kerékpárút) – hálózatának fejlesztése tárgyú, építési beruházás kivitelezőjének
személyéről, mely szerint az az Út-Ép-Ker 97
Kft (1165 Budapest Dióssy Lajos utca 28).

– a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozási javaslatot,
– a Csigabiga Óvoda Szakmai Programját,
– az Üllési és Forráskút Községek Általános Iskolája Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Óvodája és Bölcsődéje Pedagógiai
Programját.

koztatással, valamint központi előirányzatok
átutalásával összefüggőek).
– a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról és azok térítési díjáról
szóló rendeletet. (a szociális intézmény vezetője kérte a 3 tanyagondnoki körzet újraelosztását. A módosítással logikusabb munkaszervezéssel, optimálisabb útvonaltervvel
valósulhatna meg a szolgáltatás.)

A Képviselőtestület augusztus 24-én
tartotta utolsó soros ülését.

A Képviselők ismételten döntöttek a
Dél-alföldi Operatív Program DAOP-3.1.2/Apályázati támogatásával megvalósuló Üllés
község külterületi kerékpárút (Erdei Iskoláig
vezető kerékpárút) – hálózatának fejlesztése tárgyú, építési beruházás kivitelezőjének
személyéről. A testület – figyelemmel a
közbeszerzési eljárás során meghatározott
feltételekre másodszor is az Út-Ép-Ker 97 Kft
ajánlata mellett voksolt.

A Képviselőtestület augusztus 19-i
újabb rendkívüli ülésén az önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan elfogadta a Helyi
Választási Bizottság tagjainak összetételét.
Képviselői indítványra ezen az ülésen 5 millió
forintos keretösszeg biztosításával döntött a
település több – belvíz szempontjából – kritikus pontjának szintezési, belvízelvezetési
munkálatairól.

Képviselők 1) napirendi pontban áttekintették és elfogadták az önkormányzat 2010.
évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.
2) napirendi pontban a testület jóváhagyta a Képviselőtestület 4 éves tevékenységéről és a Gazdasági Program végrehajtásáról
szóló összefoglaló értékelést.
A következő napirendi pont keretében
a testületi bizottságai – így a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Szociális
bizottság számolt be az eddigi, 4 éves tevékenységéről.
A képviselők az Aktuális kérdések napirendi pontban elfogadták
– a helyi önkormányzati polgármester
és képviselő választásokat lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjainak összetételére vonatkozó előterjesztést,

A testület – a község címeréről, zászlójáról, pecsétjéről szóló 10/1995. (IX.29.) Kt. sz.
rendelete szerint – nem járult hozzá, hogy az
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választáson a jelöltek a választási kampány során
a település címerét felhasználják.
A Képviselőtestület 2 rendeletet alkotott.
Módosította:
– az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.10)Kt.ör rendeletet
(rendeleten végig kell vezetni az év közben
bekövetkezett gazdasági eseményeket, melyek döntően pályázatokkal, közcélú foglal-

Meghívó

A Képviselőtestület szeptember 2-i
ülésén újfent – harmadszori alkalommal –
döntött az Erdei Iskoláig vezető kerékpárút
kivitelezőjének személyéről. A testület ismételten az Út-Ép-Ker 97. Kft-t jelölte meg a
beruházás megvalósítójaként. A kerékpárút
kivitelezője személyéről az augusztus 24-i
másodszori és a szeptember 2-i harmadszori döntést az egyik ajánlatot tevő vállalkozó
előzetes vitarendezési eljárása tette szükségessé. (A szerződéskötés még nem kezdődött meg, az eljárás továbbra is előzetes
vitarendezés alatt van.)
Nagy Attila Gyula
polgármester

KEDVES BABÁK ÉS MAMÁK!
Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a
Kismama Klub újra indul!

Szeretettel meghívom a település
nyugdíjas, „szépkorú” lakóit az

A klubba új helyen - a Déryné Kulturális
Központ kistermében -, de a régi időpontban:

„Idősek Világnapja” alkalmából
szeptember 29-én (szerdán) 17 órakor
a Déryné Kulturális Központ Közösségi Házban
megrendezésre kerülő ünnepségre.
Nagy Attila Gyula
polgármester

hétfőn 9-11 óráig várunk benneteket!
Védőnők

FELHÍVÁS
Minden pénteken 15 órától a II. számú
háziorvosi rendelőben (Üllés, Szabadság
tér 3) ingyenes népi gyógyászati kezelést
és tanácsadást tart Bolla Imre spiritiszta.
Bejelentkezés a 06/30/710-3563-as telefonszámon.

3

www.ulles.hu

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
2010. október 3-án kerül sor a települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési tagok választására,
mellyel kapcsolatban a Helyi Választási Iroda az alábbi tájékoztatást
adja:

A SZAVAZÁS MÓDJA
Szavazni csak személyesen lehet, amennyiben Ön szerepel a
névjegyzékben. A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16
óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban.
A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú), vagy
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy
– útlevél, vagy
– 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya
formátumú),
– továbbá, valamennyi felsorolt igazolvány mellett a lakcímkártyával.
Kérjük Önöket, az igazolványaik érvényességére figyeljenek
oda!

IGAZOLÁSSAL SZAVAZÁS
Szavazás a bejelentett tartózkodási helyen csak abban az esetben lehetséges, ha azt 2010. június 16-át megelőzően jelentették
be, és az a szavazás napjáig nem szűnik meg. Igazolást személyesen
vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhet
a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, vagy ajánlott
levélben úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a
lakóhelye szerinti helyi választási irodába. Az igazolással a szavazás
napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási iroda vagy a szavazás napján, az igazoláson
feltüntetett szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye
ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi
választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet. Mozgóurna csak írásban kérhető!

KIKET VÁLASZTUNK?
Üllés településen az alábbi polgármester-jelöltekre, illetve képviselő-jelöltekre adhatja le a voksát:

POLGÁRMESTER JELÖLTEK
Jelölt neve
Dr. Faragó-M. Judit
Nagy Attila Gyula

Jelölő szervezet
Független
Független

EGYÉNI LISTÁS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK
Jelölt neve
Jelölő szervezet
Bálint Antal
Független
Barna Dániel
Független
Bozsity Zoltán
Független
Dobi Zsolt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Dudás János Zoltán
Független
Farkas Attiláné Paragi Éva Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt
Kolonics Mária
Független
Maróti Zoltán
Független
Mihálffy Lászlóné
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt
Nagy Róbert
Független
Papp Dezső
Független
Soós János Géza
Független
Szolnoki Tünde
Független
Tóth András
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt
A módosított Választási Eljárásról szóló törvény alapján Üllés községben a megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő. Az
érvényes szavazat érdekében a szavazólapon egy polgármester
jelöltre és min. 1, max. 6 képviselőjelöltre adhatja le szavazatát.
Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett
elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés
érvényes szavazatként nem vehető figyelembe!
Választással kapcsolatos bővebb információkat a www.
ulles.hu honlapon az ”Önkormányzati Választás – 2010” link
alatt találhatnak, vagy a www.valasztas.hu portálon.

„TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS
POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁN INDULÓ POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSÁRA
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART

2010. SZEPTEMBER 28. NAPJÁN DU. 17 ÓRAKOR.

HELYSZÍN: DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT BOHN JÓZSEF TEREM.
dr. Sugár Anita jegyző
HVI vezető
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FALUGAZDÁSZ HÍREK!
A falugazdász üllési ügyfélfogadási
rendje 2010.szeptember 01-től:
Kedd: 8.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-16.00 óráig
Csütörtök: 13.00-16.00 óráig
Telefonszám: 30/3372535
Ügyfélfogadás helye:
Művelődési ház 8. sz.szoba.
Agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben résztvevő gazdáknak a Gazdálkodási
napló benyújtása elektronikusan kötelező.
Benyújtási határidő, minden évben szeptember 01-től november 30-ig.
A nagyobb állatállománnyal rendelkező
gazdáknak minden évben Nitrát adatszolgáltatást kell benyújtania. Az adatszolgáltatás
határideje szeptember 01-től december 31ig, ami ettől az évtől kezdve elektronikusan
is teljesíthető.

Fontos kiemelni, hogy ezen előírások
kapcsán a 2008 évi egységes területalapú
támogatás iránti kérelem beadásának időpontjában a területen szereplő kultúra számít
a kiindulási alapnak.

A fenti előírások az AKG programban
résztvevő gazdákra csak részben igazak. Ebben az esetben pl. a burgonya csak 4 évente,
a napraforgó 5 évente termeszthető ugyanazon a területen.

A fent leírtakat egy a térségre jellemző
példával szeretném magyarázni. Pl., ha egy
földhasználó 2010 tavaszán burgonyát ültetett az egyik tábláján és ugyanazon a táblán, ugyanakkora területen másodvetést is
tett és ezt az előírtaknak megfelelően be is
jelentette, akkor 2011 tavaszán ugyanarra a
táblára ismét ültethet burgonyát. Amennyiben a másodvetést nem jelentette vagy nem
volt másodvetemény, de 2011 tavaszán más
a főnövény, akkor leghamarabb a 2011-es
esztendőben másodvetésként ültethet burgonyát az adott területen.

A HMKÁ-nak másik fontos kérdése a
gyommentesítés, ill. a veszélyes gyomok elleni fokozott védekezés. Veszélyes gyomok:
Aranka fajok, Parlagfű, Selyemkóró.
Kérdéseikkel, bővebb tájékoztatásért forduljanak a falugazdászhoz.
Halász Zsolt falugazdász

Azok a termelők akik a Nemzeti Kárenyhítő programban részt vesznek és az előzetes
belvizes kárukat bejelentették az illetékes
MGSZH-hoz, a végleges kárigényt szeptember 01-től október 20-ig nyújthatják be (papír
alapon).
A 2008-as évtől a gazdálkodóknak, gazdaságuk teljes területén be kell tartaniuk a
Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírásokat.
Ennek egyik fontos és – az őszi vetések
idején – aktuális része a vetésváltással kapcsolatos szabályok, melyek a 2010-es évtől
a következők:
A kultúrnövényeink zöme önmaga után
nem vethető ill. nem ültethető még egyszer.
Vannak azonban kivételek, melyek esetében megengedett, hogy egymás után két,
három vagy akár több évig is termeszthetőek önmaguk után.
A kalászosok (rozs, búza, tritikálé, árpa)
önmaguk után két éven keresztül, a kukorica
és a dohány három éven keresztül maradhat
ugyanazon a táblán. Az évelő kertészeti kultúrák, évelő takarmánynövények, fűmagtermesztés céljából vetett fűfélék, méhlegelő
céljából vetett növények, ill. energetikai
hasznosítás céljából vetett többéves növények, valamint a rizs több éven keresztül is
termeszthető önmaga után.
A vetésváltási szabályok teljesítése során a másodvetést is figyelembe kell venni,
ha az főnövénnyel megegyező területen valósult meg és a földhasználó a másodvetést
az egységes kérelemről szóló rendeletben
foglaltak szerint bejelentette.
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ZÖLD HÍREK
2010. augusztus 30-án került sor az Erdei
iskolában a KEOP 3.3.0 jelű pályázat projektzáró rendezvényére. Meghívott vendégeink
az Irányító hatóságtól, a környék iskoláiból
és önkormányzataitól érkeztek. A köszöntők
után a résztvevők megtekintették a felújított
épületet, az új eszközöket és megismerkedhettek az átdolgozott, illetve az újonnan kidolgozott programokkal.
A legkisebbek számára 1 és 2 napos erdei óvoda programot készítettünk (Bezdány
Zoltánné, Lajkóné Tari Ágnes). A már meg-

lévő erdei iskola programjainkat az új eszközöknek megfelelően átdolgoztuk, kibővítettük, digitalizáltuk (Lajkóné Tari Ágnes,
Kocsisné Hecskó Ágnes, Megyeri Péter).
Két új modult is összeállítottunk: Néptánc
tanítás a testi és értelmi fogyatékkal élők
számára (Nagy Róbert, Ótott Zsolt) és kézműves foglalkozásokat: szövés, agyagozás
témakörében (Szofránné Valkai Olga, Nagy
László). Az elkészült programokból a jelenlévők ízelítőt kaphattak, melyet iskolánk tanulói mutattak be.

Kocsisné Hecskó Ágnes
projekt felelős

Fotó: Seres Attila

A MAGYAR GOLGOTA : ARAD 1849, OKTÓBER. 6.
161 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végezték ki Pesten Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány volt miniszterelnökét,
Aradon pedig a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát. Nemzeti gyásznap ez , de olyan gyásznap, amelyre büszke lehet minden
magyar. Mert ezen a napon kivégzett katonák őrök példát mutattak
nekünk, haza szeretetből, tisztességből és emberségből. E katonák
sokban különböztek: néhányan forradalmárnak vallották magukat,
mások csak esküjükhöz kívántak hűek maradni. A magyarokon kívül
volt közöttük német, osztrák, lengyel, horvát, szerb; kisnemes, polgár
és főnemes; dúsgazdag és vagyontalan; voltak közöttük barátok és
ellenfelek, de egyben azonosak voltak: hősiesen harcoltak a magyar
szabadságért, nemzeti függetlenségünkért, s életüket áldozták
.
A szabadságharc leverését súlyos megtorlás követte: az osztrák
kormány bosszúért lihegett, s egyben példát akart statuálni. A leszámolás már a fegyveres harcok során elkezdődött. Haynau, az új osztrák fővezér (akit Ferenc József azért nevezett ki hogy kegyetlenül
számoljon le a szabadságharc résztvevőivel) hadjáratának kezdetén
kiáltványban tudatta, hogy aki a magyar kormánnyal és a hadsereggel bármiféle kapcsolatban állt, halál büntetésre számíthat. Ehhez a
barbár, kegyetlen megtorláshoz asszisztáló Habsburg ház bűnösségét soha nem feledhetjük.
Október 6-án hajnali kettő és három óra között a papok felkeresik a halálraítélteket. Többen még utolsó soraikat vetették papírra
búcsúlevelükben. Fél hatkor először a golyó általi halálra ítélteket
-– Schweidel Józsefet, Kiss Ernőt, Dessewffy Arisztidet és Lázár Vilmost – vezették a kirendelt katonaság közé. 12 katona állt fel velük
szemben töltött fegyverrel, majd midőn a parancsnokuk kardjával
intett, a lövések eldördültek, Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért
három katona közvetlenül elé állt, s leadták a halálos lövést Kiss Ernőre is.
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Knézics Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Lahner György,
Kiss Ernő ,Pöltenberg Ernő,Lázár Vilmos , Török Ignác, Vécsey Károly gróf,
Nagy Sándor József, Schweidel József, Dessewffy Arisztid ,
gróf Leiningen-Westerburg Károly,

Ezután következtek az akasztófára ítélt tábornokok a következő
sorrendben: Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezich
Károly, Nagy-Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich
Lajos, Damjanich János és Vécsey Károly. Ez utóbbi vértanú büntetését - saját apja közbenjárásának köszönhetően - súlyosbították, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utolsónak, vagyis végig kellett
néznie társai kivégzését. Sorra búcsúztak el egymástól, Vécseynek
már nem volt kitől búcsút vennie, ő Damjanich holttestéhez lépett, és
bár nem szívlelték egymást, most megcsókolta Damjanich kezét.
Tóth András
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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Üllés Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2011. évre ismételten kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények
katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
A doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. őszén
már nem áll fenn, úgy a 2011/2012. tanév első félévre eső ösztöndíj
már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás
időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2010/2011. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási
intézménybe.
A hatályos 12/2001. (XI. 16.) Kt. sz. rendelet 4. § – a értelmében „a település közigazgatási területén állandó lakhellyel
rendelkező lakos támogatásra, azaz ösztöndíjra akkor pályázhat,
ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj max. 200% -át”, azaz 57.000,- Ft-ot.
„A rendeletben meghatározott jövedelemhatár nem vonatkozik
árvákra, illetve félárvákra.”
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012.
tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak abban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása teljes egészében szünetel.

Az önkormányzat 2010. november 23-ig bírálja el a beérkezett
pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek
számít.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatal
Ügyfélszolgálatán és Titkárságán hozzáférhető pályázati űrlapon
a hozzá férhető mellékletekkel együtt, a pályázó által aláírva egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
Az elnyert ösztöndíjról 2010. december 6. napjától a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet érdeklődni.
Polgármesteri Hivatal

„EGYEDÜL NEM MEGY….”
Nem hiábavaló a jól ismert dalszöveg, hiszen az ember alapvetően társas lény. Ha viszont egy közösségről beszélünk, akkor pedig ez nem is lehet kérdés. Amióta csak az eszemet tudom, sosem
voltam egyedül és mindig voltak olyan emberek, akik azzal amijük
volt, segítettek. Nem feltétlen anyagiakról van szó, sőt egyáltalán
nem, de mikor megmozdul egy falu nagyon jó azt látni, hogy kicsik
és nagyok, jómódúak és kevésbé gazdagok együtt tesznek azért,
hogy egy kiváló csapatot hozzunk létre, melynek eredményeként
mindenki élményekben gazdagabbá válhat. Az egyháztanács tagjaként és gondnokaként beleláthattam a dolgok mélyébe. Társaimmal
igyekeztünk olyan rendezvényeket létrehozni, melyek minden igényt
kielégíthettek. Persze volt olyan, amikor az időjárás közbeszólt, bár
most már rendelkezésünkre áll a megújult művelődési ház, melyben
nem befolyásol se eső, se szél. Az itt megrendezésekre kerülő öszszejövetelekre a közeljövőben várjunk a lakosság apraját és nagyját,
hogy „Együtt Egymásért” még többet adhassunk.

Befejezésként pedig Sir Wilfred Grenfell idézetével zárnám soraimat:
„Igaz örömet nem a jólét, a gazdagság vagy mások dicsérete
okoz, csakis az, ha teszünk valami hasznosat. „
Tegyünk többen együtt hasznosat!
Farkas Attiláné Paragi Éva
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OKTÓBER HAVI ORVOSI ÜGYELET
1. péntek

13-17 óráig

Dr. Vereczkey Csaba

1-e péntek délután 17 órától – 4-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
4. hétfő
5. kedd
6. szerda
7. csütörtök
8. péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Joó András
Dr. Joó András

8-a péntek délután 17 órától – 11-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
11. hétfő
12. kedd
13. szerda
14. csütörtök
15. péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Joó András
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
Dr. Joó András
Dr. Vereczkey Csaba

15-e péntek délután 17 órától – 18-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2
18. hétfő
19. kedd
20. szerda
21. csütörtök
22. péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Joó András
Dr. Joó András
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika

22-e péntek délután 17 órától – 25-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
25. hétfő
26. kedd
27. szerda
28. csütörtök
29.péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Joó András
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
Dr. Csonka Erika
Dr. Joó András

29-e péntek délután 17 órától – november 2-a kedd reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
FIGYELEM: 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 esetleges változások miatt tévedések elkerülése érdekében kérjük, vegyék figyelembe a rendelőnél lévő kiírásokat is!
Köszönjük.
Az orvosok elérhetőségei:
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Dr. Csonka Erika:
282-052,
Dr. Joó András :
282-007,
Dr. Vereczkey Csaba: 287-034,

06/30/362-8459, 582-417
06/30/9282-007
06/30/9952-023
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„VIRÁGOS ÜLLÉSÉRT MOZGALOM” – 2010. DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG
A „Virágos Üllésért Mozgalom” díjátadó ünnepség megrendezésére szeptember 14-én ünnepélyes keretek között került sor.
Az előző évhez hasonlóan az idén is egy független, nem helyi
lakosokból álló, zsombói illetőségű bizottság értékelte az ingatlanok
virágosítását és rendezettségét. Minden utcát, dűlőutat végigjártak
és választották ki a „Legvirágosabb ház”-akat és a „Legrendezettebb
ház”-akat.
Az értékelő bizottság által kiválasztott ingatlanok tulajdonosai az
oklevelet és a díjat – ünnepélyes keretek között – Nagy Attila Gyula
polgármestertől vehették át.

A DÍJAZOTTAK NÉVSORA:
VIRÁGOS HÁZAK KATEGÓRIÁBAN
Kossuth dűlő (22): Hegedűs Ferenc, Árpád dűlő (49): Juhász
János, Petőfi dűlő (20): Forrai Péter, Ady Endre utca (13): Lajkó
Mihályné, József Attila utca (20): Szekeres Mihály, Erkel Ferenc
utca (25): Székácsné Csóti Zsófia, Móra Ferenc utca (81): Vass
Csaba, Huszár utca (12): Forrai Zoltán, Dózsa György utca (74):
Huszárné Zádori Judit, Hámán Kató utca (45): Berta Pálné, Wesselényi utca (1): Juhász Sándor, Székely utca (25): Zámbó János, Erdélyi utca (47): Ungi János, Fehérvári utca: -, Fogarasi utca (14):
Dudás József Jenő, Radnai utca (5): Bakó Istvánné, Mező Imre
utca (1): Czakó Edit, Petőfi Sándor utca (35): Vass Péter, Arany
János utca (49): Horváth Károlyné, Gorkij utca: -, Ruzsai út (33):
Gyuris Sándor, Felszabadulás utca (56): Czakó Sándor, Jókai utca
(15): Fekete János, Kis utca (21): Peták Antal, Makarenkó utca
(6): Bakó János, Vásártér utca (12): id. Dudás Kálmán

A zsűri különdíját idén Zádori Antal Üllés Dózsa György utca
42. szám alatti ingatlana és Zádori Antalné képviseletében a Dózsa
György utca 29. szám alatti Coop üzlet kapta meg.
Az önkormányzat fontosnak tartja zöldterületei, parkjai rendben
tartását, virágosítását.
A cél megvalósításához sokan csatlakoznak, köztük az ingatlantulajdonosok, vállalkozások, és azok, akik munkájukkal, anyagilag
is hozzájárulnak ahhoz, hogy településünk arculata egyre szebb legyen.
Idén is köszöntöttük támogatóinkat. Külön köszönetet mondunk
Bozsák Zoltánnénak (Huszár utca 42) Czakóné Dudás Mónikának, Csóti Vilmosnénak, Simhercz Zoltánnénak, Tóth Lászlónak.
Dr. Sugár Anita
jegyző

RENDEZETT HÁZAK KATEGÓRIÁBAN
Kossuth dűlő (6): Vér Istvánné, Petőfi dűlő (138): Tóth János,
Ady Endre utca (3): Forrai Gyuláné, József Attila utca (12/a):
Szunyogh József, Erkel Ferenc utca (14): Lakatos Kornél, Móra
Ferenc utca (49): Farkas Attila, Huszár utca (3): Erdélyi Sándor,
Dózsa György utca (48): Tajti János, Hámán Kató utca (8): Tóth
Sándorné, Wesselényi utca (10/a): Czékus Ferencné, Székely
utca (37): Czékus Endre, Erdélyi utca (9): Pintér Attila, Fehérvári
utca (27): Faltinné Böröcz Ildikó, Fogarasi utca (12): Budai Ferenc,
Radnai utca (33): Kisalbert Lászlóné, Mező Imre utca (36): Busa
Mihály, Petőfi Sándor utca (12): Csóti Vilmos, Arany János utca
(10): Rácz Józsefné, Gorkij utca (2/a): Juhász József, Ruzsai út (16):
Gábor Istvánné, Felszabadulás utca (61): Hódi Zoltán, Jókai utca
(8): Gyuris Sándor, Kis utca (23): Kóbori-Kovács Béla, Makarenkó
utca (15): Gyuris Krisztián, Vásártér utca (11): Gombos Géza, Olajos utca (4): Zsíros Julianna, Víztorony utca (14): Seres Attila

Fotó: Seres Attila
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EGYHÁZI HÍREK
SZENT JOBB KÖRMENET 2010.
Augusztus 20-a kapcsán a magyar hívő embernek nem a tűzijáték vagy a vásári bazár jut eszébe, hanem az első magyar szent,
István király ünneplése. Ennek a napnak a kultikus csúcspontja a
Szent Jobb körmenet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Üllési
Csoportjának egy kis küldöttsége ismét részt vett az idei rendezvényen.
A szertartás kezdetén Erdő Péter bíboros megáldotta az új kenyeret, amelyet a gyermekek vittek az oltárhoz. Ezután a Szent István Bazilika előtti téren bemutatta ünnepi szentmiséjét.
Erdő Péter Szent István gazdag örökségéből ezúttal az igazságos
ember, az igazságos uralkodó példáját emelte ki. Szent István igazságossága népe iránti különös szeretetében is megnyilvánult. Máig is
aktuális örökségének az a legnagyobb értéke, hogy jól, bölcsen hitt
és alapozott, hogy Krisztus sziklájához kapcsolta családja és nemzete sorsát. A keserű tapasztalatok ellenére is belépett a nyugati világ
népeinek közösségébe, mégpedig nem puszta alkalmi, politikai számításból, hanem őszinte, hívő meggyőződésből. Ugyanakkor nemcsak modernizálni, nemcsak legjobb eszményei szerint átalakítani
akarta ezt az országot, hanem meg akarta őrizni népünk kultúráját,
hagyományait, sajátos arculatát is.
Szent István halála után, a magyar nép történelme során többször tűnhetett úgy, hogy szent királyunk tévedett – az elmúlt ezer
év azonban őt igazolta. Ennek köszönhetjük, hogy ma itt együtt lehetünk. Ez volt Szent István legnagyobb tette, ezt kell ünnepelnünk,
ezért kell hálát adnunk.

A Szent Jobb-ereklyét a körmenetben a szerzetesrendek, a papság, a plébániák képviselői, a meghívott vendégek követték, a menet a hagyományos útvonalon haladt. Örömmel tapasztaltuk, hogy
országunk vezetői is részt vettek a szertartáson és a körmeneten.
A résztvevők számai is megsokszorozódott a két évvel ezelőtti eseményhez képest. A szentmise a magyar, a pápai és a székely himnusz eléneklésével ért véget.

OKTÓBER HAVI MISEREND
1-jén Rózsafüzér társulat meghalt és élő
tagjaiért
2-án Szikora József, Juhász István-Kádár
Németh Magdolna, Vidék Anna, Miskolci
Nándor és a meghalt családtagokért
3-án Farkas Mihály élő és meghalt családtagjaiért
5-én Goda Imre- Bata Mária, Dinnyés és
Hódi család élő és meghalt családtagjaiért
7-én Papokért
9-én Vetró Antal, négy szülőért, sógorok
és sógornőkért

14-én Szűcs Antal- Bodó Rozália
16-án Kisapáti Mátyás- Kálmán Julianna,
Rácz Benjámin- Balog Erzsébet és a meghalt
családtagokért

30-án Hajdú Antal halálának 18. évfordulójára, és a négy szülőért
31-én Budai István- Sípos Mária

17-én Csókási István, Ifjú Tanács István,
Tanács és Csókási család élő és meghalt
tagjaiért
19-én Polyák Aranka, Polyák József,
Szabó István, Balog Hermina, Gyuris VilmosDudás Vilma és a meghalt családtagokért
21-én Tari Gergely- Deme Veronika
23-án Rácz Gábor

10-én Barna András- Vetró Margit, Gyuris Sándor- Sziráki Anna, és fiúk Sándorért

24-én Forrai Gyula, Forrai Márk- Borbély
Ágnes, Seres Lajos, Miskolci Matild

12-én Balog Mihály- Soós Erzsébet és a
meghalt családtagokért, Gyuris Józsefért

26-án Deme Gyula, Deme István- Tajti
Mária, Gyuris János- Rácz Mária, Ábrahám
Ferenc

KERESZTÉNY IFJÚSÁGI HITTANCSOPORT
Egyházközségünk a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának támogatásával keresztény ifjúsági hittancsoportot szervez.
Várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik keresztény közösségben szívesen eltöltenének néhány értelmes órát.
A jelentkezés folyamatos a vasárnapi 9 órás misék után.
Mihálffy László
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MÁTRAKERESZTESI NÉPZENETÁBOR- 2010
Idén is megrendezésre került a mátrakeresztesi népzenetábor, amelyet nagy érdeklődés övezett. A tanulni vágyó népzenészek az ország szinte minden területéről érkeztek. A
kezdő prímások Sturmann Jenőnétől, míg a haladók Virágvölgyi Mártától, a brácsások és a
bőgősök Papp Endrétől, az énekesek pedig Lóránt Évától tanulhattak. Négy napot töltöttünk
Mátrakeresztesen az erdei iskolában augusztus 12-től 15-ig. A tábor idejével egybeesett a
mátrakeresztesi búcsú. A tábor lakói is közreműködtek Dalmata Ferenc ciszterci szerzetes
emlékművének koszorúzásánál, ahol Mátrakeresztes polgármestere mondott beszédet. Ezúton szeretnénk megköszönni az üllési önkormányzatnak és Bálint Antalnak, hogy lehetővé
tették az üllési népzenészek odautazását. Valamint köszönettel tartozunk Bálint Mónikának, Sturmann Jenőnének, Virágvölgyi Mártának, Papp Endrének és Lóránt Évának.
Juhász Ildikó, Juhász Ágnes

BESZÁMOLÓ
Szeptember 2-án csütörtökön 5 napos útra
indultunk a Duna-deltához, mi, a Lehoczky János Emlékverseny [természet- és környezetvédelmi verseny] legjobbjai (21 fő).
Soltról indultunk hajnali 4-kor, út közben
megálltunk Kolozsváron és Csucsán, az Adykastélynál, s kb. este 8-kor érkeztünk meg
Csíkdánfalvára a szállásadó családokhoz. A
helyi emberek végtelenül kedvesek, az ottani lányokkal össze is barátkoztunk. Az ebéd
mindig nagyon finom volt, teljes ellátásban
részesültünk.

Másnap reggel indultunk tovább, s szintén egész napos út után Tulceában töltöttük
az éjszakát, s a következő napot hajókirándulással, városnézéssel. Tulcea kikötője, tágas
terei, sétálóutcái nagyon szépek voltak.
Szombat éjjel utaztunk vissza Csíkdánfalvára, s a délelőtti szabadprogram után (alvás) délután a csíksomlyói hegyekben túráztunk.
Az utolsó napot is a szabadban töltöttük
a Békás-rezervátumban, Nagyhagymáson.
A táj gyönyörű volt, láttuk a ködbeburkolt

hegycsúcsokat, és a hegyoldalban legelésző
állatokat.
Élményekkel gazdagodva este 7-kor indultunk haza, s kedd reggel fél 8-ra értünk
Soltra.
Köszönöm az iskolai Alapítványnak a
támogatást, Kocsisné Hecskó Ágnes tanárnőnek az előkészületek lebonyolítását, s az
Önkormányzatnak a szállítást.
Bodó Beáta

A NYOLCADIKOSOK ERDEI ISKOLAI HETE
A tanítás első hetét az erdei iskolában töltöttük. Az első napon
a csibebuli részleteit terveztük meg (ötödikesek, gatyát felkötni!),
csütörtökön pedig egy fárasztó biciklitúrán vettünk részt zsombói
úticéllal, majd megtekintettük a Bozsity Bt-t is. Péntek délelőtt pártokat alapítottunk (győzöttt a FIKSZ), délután az Agróna Szövetkezetet
néztük meg.
Hétfőn újult erővel vágtunk a Dóm 46 méter magas tornyának. A
szegedi városi tévét érdekesnek találtuk, ahogy a Délmagyarország
szerkesztőségét is. Kedden vonattal mentünk Pestre, végigjártuk a
Terror Házát, a Mezőgazdasági Múzeumot és az Állatkertet.
Köszönjük a Bozsity Bt-nek és az Agróna Szövetkezetnek, hogy
körbevezettek bennünket a telephelyeiken; a szülőknek, hogy kocsival szállítottak bennünket oda és vissza a nagyállomásra, s a tanároknak a szervezést. Nagyon jól éreztük magunkat!
a 8.a és a 8.b osztályok
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
csoport hírei:
Augusztus 30-ával kezdtük az évet.
25-nek számoltuk a Mackó népet.
2 új Mackó érkezett a csoportba,
Mi pedig próbáltunk visszaszokni nyomban.
Voltunk a kiscsoportban látogatóba,
A kezünkbe nyuszi bábot szorongatva.
Ámulva néztük, hogy nem sírnak,
Ők meg kerek szemmel nézték a Mackó hadat.
Sétáltunk, rajzoltunk, színeztünk,
Két hét alatt ez történt mi velünk.
csoport hírei:
A pitypangék(nagy csoport) új kisgyermekekkel szaporodtak, akik a halacska csoportból
jöttek át. Ők nyertek még egy óvodai évet. A
csoportunkból 7 gyermek ment iskolába szeptembertől, így 24 fős lett csoportunk. A nyár
gyorsan eltelt, sokat nőttek, okosodtak a pitypangok. Ebben a hónapban ismételjük a már tanult énekeket, verseket, barkácsolunk, festünk, rajzolunk.
Szeptember 15-én kirándulunk Szegedre, a Játékdzsungel változatos játékait próbáljuk ki. Az Egészségvédelmi hét keretén belül
dekorációt készítettünk, vetélkedünk és az anyatejes világnap rendezvényen műsort adunk.
csoport hírei:
A Mazsola csoport 25 fővel kezdte meg a középső csoportot. Mindenki elmesélte, hogy mit
csinált a nyáron, majd le is rajzolta azt. Jelenleg
a LEVEGŐ tulajdonságaival ismerkedünk, festettünk hőlégballont. Az Egészségvédelmi hétre
plakátot készítettünk, a szülőktől gyümölcsöket kaptunk, amit jóízűen
elfogyasztottunk. Beszélgettünk a tisztálkodás és a mozgás fontosságáról az egészségünk megőrzése érdekében.

csoport hírei:
A kiscsoportosokat és szüleiket aug. 30-án
ismerkedős, játszós délutánra várták az oviba.
Itt módjuk volt megismerkedni a jeleikkel, az
öltözővel, mosdóval, csoportszobával, felnőttekkel.
A beírt 25 nyuszi csoportos kispajtás közül
22 már az első nap megkezdte óvodás pályafutását. 2 hétig mindkét műszakos óvónéni egész nap igyekezett megismertetni a gyermekekkel az óvodai szokásokat, napirendet. A bölcsődéből érkezők
többsége kevésbé volt sírós, ez megkönnyítette a családból jövők
beszoktatását is.

KÖSZÖNET:
Ótott Zsolt családjának köszönik az óvodások a már nem használt
és behozott játékokat és kazettákat.

Augusztus 31-el zárult a TÁMOP 3.1.4.-es pályázat.
Óvodánkban a 2009-2010-es tanévben került bevezetésre a
Kompetencia alapú óvodai nevelés programcsomagja.
A zárórendezvényen a négy intézmény szakmai vezetője számolt be az elmúlt tanév tapasztalatairól. A Csigabiga Óvoda részéről
Battancs Gergelyné prezentálta az elért eredményeket, az elkészült
dokumentumokat.
– Helyi Óvodai Nevelési Program
– Saját innováció-Az óvoda iskola átmenet megkönnyítése
– „Jó gyakorlat” átvétele és adaptálációja
– Infokommunikációs technológiák stratégiája
Eddig két óvodai csoport ismerhette meg a programcsomag lehetőségeit, szeptembertől a kiscsoportban kerül bevezetésre a kompetencia alapú óvodai nevelés.

TOROCKÓI ÉLMÉNYEK
2010. augusztus 4-8-ig öt napos kiránduláson vettünk részt Erdélyben, Torockón és környékén.
Szálláshelyünkön a Torockó Vendégházban Kati néni, a szállásadónk fogadta a csapatot finom helyi pálinkával. Másnap indultunk
a Tordai Sóbányába, ahol a fehér márványszínű kristályokban és
mélységekben gyönyörködtünk. Innen a Tordai hasadékba vezetett
az utunk. Harmadik nap a sós vizű Tordai strandon lubickolt a csapat, az is, aki nem tudott úszni, mert a magas sótartalom miatt nem
tudtunk elsüllyedni. Negyedik
nap a helyi Néprajzi Múzeumot látogattuk meg, majd
a Torockószentgyörgyi vár
kaptatói adták fel a leckét az
izmainknak. Este a testvértelepülés meglepetésvacsorát
szervezett a csoportnak, a helyi töltött káposztát kóstoltuk
meg, emellett a híres somodi
kalács receptjét is igyekeztünk megszerezni. Vidám
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mulatság kerekedett a vendéglátóinkkal, amiért hálás köszönet illeti
őket. Kirándulásunk utolsó napján fájó szívvel és fáradtan vettünk
búcsút a gyönyörű Erdélytől és barátainktól. Búcsúzáskor mindanynyian szó szerint a „viszontlátásra” érzéssel köszöntünk el, ide még
vissza kell jönnünk!
„Kedvcsinálónak” az általam készített fotókról az öt nap
élménydús programjairól:
Kálmán Antal
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„LÚD-TOLL”
EGYSZER ÍGY – EGYSZER ÚGY …
A TANULÓK MAGATARTÁSÁRÓL, SZORGALMÁRÓL, A SZÖVEGES TANULMÁNYI ÉRTÉKELÉSRŐL
Mivel nem esik tőlem távol a nevelés-oktatás, az ezzel kapcsolatos rendelkezések, „újítások” nem hagytak, hagyják személyiségemet, pennámat érintetlenül.
Sajnálom, a kedves Szülőket mire elolvassák, a fogalmazványokat
gyermekeikről rengeteg időt veszítenek, e mellett még nem biztos,
hogy meg is értik – ebben a rohanó világban. Együtt érzek a volt Kollégáimmal, akik fogalmazni kényszerülnek e munka végzésekor. Ha
szépet, jót írtak, a kialakuló fejlődő emberkékről nincs következmény,
ha ellenkezője, akkor „lesz, ne mulass”, azaz több irányból érkező
„fúrócska”. Szerencsére én sok mindent a humor oldaláról látok egy
kicsit. Érzem a konvergencia, liberalizmus reformok „pozitív” hatását
minden területen. Anarchizmus van bőven. Olyan az egész, mintha
egy nagy üstben főzne mindenki egyszerre, de mindenki mást, hozzáértő- és hozzá nem értő. Beledobálnak minden főzni- és nem főznivalót. Azt eszi mindenki, amit akar, azaz aminek látja, érzi.
Ezt a Hi-hi-He-he He-he-hi módszert könnyen tudják alkalmazni,
megérteni, ha elfogadják tisztelt érintettek indítványomat. Javaslom
a következőket a Kedves Pedagógusoknak, Kedves Szülőknek egyaránt!
I. 1., Magatartás, szorgalom szöveges értékelésére ajánlom a
következő filozófikus fogalmazványokat:
Nem annyira még…!
Annyira nem még…!
Még nem annyira…!
Nagyjából erről van szó…!
2., Fegyelmezés módszerei:
– Első fokozatban: A nevelő feláll némán a tanulók előtt. Mindkét kezét mellsőközéptartásba nyújtja, arca kedves, mosolyog, jobb
kezével balra karikát rajzol, bal kezével jobbra szintén karikát rajzol.
Nem szól semmit sem, csak mimikázik.
– A második fokozatban öt lépést tesz a tanulók felé:
1. lépésben pssz!
2. – „- pissz!
3. –„- piszissz!
4. –„- pisziszissz!
5. –„- piszisziszissz!
– A harmadik fokozatban
Ejnye! Ennye! Ennyennye! Ennyenyeve! Nyeveveve!
– A negyedik fokozatban: Na! Na-na! Nanananá!
Súlyosabb esetekben: Br! Brr! Brrr!
Hát! Háát! Hááát! Borzong és rázkódik, hogy a tanulókra még
nagyobb hatással legyen!
II. Tantárgyi osztályzásnál a liberalizmus szellemében, értelmében 0-tól felfelé +5-ig
Súlyosabb esetekben 0-tól lefelé -5-ig adnánk lehetőséget az elhelyezésre, értékelésre.
Infláció- és a „reformok” bővülésével lehet felfelé növelni +100ig az értékelést, esetleg lefelé -100-ig. Beleférne mindenki!
Ezt az „értékelő” lapot minden tanuló megkapná minden évben. A
szülők „demokratikusan” elhelyezhetnék gyermekük színvonalát.
Csak az évszám, azaz a dátum változna. Igazgató aláírása, pecsét
természetesen lehetne friss, minden tanévben. A nevelőknek csak
egyszer kellene leírni ügyesen.
Az értékelést optimista szöveggel
ilyentékképpen:
Ő, de majd…!
Majd nem …!
Akkor hát…!
Úgy szintén, ő belőle lesz…!

lehetne

befejezni

Az, aki valaki…!
Hogy ki az, a valaki?...!
Valaki az, aki…!
„Van szó, erről nagyjából!”
A tisztelt érintettek, ha nem értették meg „episztolámat”, akkor
elértem célomat, utánoztam a jelenlegi szöveges értékeléseket!
Tisztelettel:
Humort kedvelő,
Hozzánemértést nem értékelő,
„nem Banguci Pufúj Hurculuj Büszkülij Kikiri Proszi Doszi…!”
2007. X. 8. Koppány napján 15.55
Pont Pötty

RÉGI SZÉP SZERELEM
Elindult szilvát szedni Péter és Sára,
Tanakodtak útközben melyikük, menjen föl a fára.
Mikor odaértek mondja Péter, te Sára
Legyél olyan kedves, másszál föl a fára.
Majd én feladom a garabolyod
Amibe a leszedett szilvát majd pakolod.
Szegény Sára mindaddig szorgoskodott,
Míg a fáról minden szilva, le nem fogyott.
Te Péter, mondja Sára
Legyél kedves, nézzél föl a fára,
Mert én itt fönt már több szilvát nem látok.
Péter, én ott még egy szép magvaválót látok.
Akkor légy szíves add le a garabolyod,
Szorgos munkádért az ajkad megcsókolom.
Ejnye Péter, nem gondolod, hogy ez kemény dió,
Addig ment az alku, míg a kemény dióból
Ki nem alakult, az, ejnye de jó.
Szegény szilvafa, felbecsülte saját értékét,
Lombját, árnyékát és bő termését.
A szellő boldogan megrázta minden levelét,
Péter és Sára megfogta a garaboly fülét.
Hazavitték a szilvafa hű termését.
A garabolyt feltették a család asztalára,
És Istent kérték munkájuk áldására.
Beküldte: Id. Papp Dezső

SZEPTEMBER
Szeptember, szeptember,
Iskolás lett sok kisember.
Örülök, hogy iskolába mehetek,
Új táskámba minden tanszert beteszek.
Egész évben szorgalmasan tanulok,
mert ha nem, az év végén megbukok.
Tanár nénik jószívűek legyetek,
Füzetembe ne legyenek egyesek!
Okosságért piros pont a jutalom,
Mesekönyvem hamarosan egyedül is olvasom,
S jutalomként, szüleimmel a Balatonra utazom.
Deme Margitka
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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
Október 2-3.
Október 9-10.
Október 16-17.
Október 23-24.
Október 30-31.

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

06-30/487-9805
06-30/998-6139
20/973-9149, 30/239-2996
06-30/499-7241
06-30/324-5032

ALKOTÓHÁZ

Interneten is elérhető a Déryné Kulturális
Központ: www.deryneulles.hu. Az oldalon
folyamatosan nyomon követhetik az aktuális
rendezvényeinket, a könyvtár legújabb könyveit és kiadványait, illetve betekintést nyerhetnek a különböző csoportjaink mindennapi
életébe.

DALOS TALÁLKOZÓ

OKTÓBERI PROGRAMJA
Az alkotóház október 1-től újra kedd és szombati nyitva tartással tartja a foglalkozásait.
Október 16-án de 10 órától a Napos piacon plüss állatvásárral egybekötött tökfaragást
tartunk. Faragható tököt mindenki hozzon magával.
Az alkotóház ugyanezen a napon várja a szokásos dísztök kiállításra valamint az üllési
EXTRÁK versenyre a jelentkezőket.
Október 23-án a foglalkozás elmarad.

Az üllési Estike Népdalkör szeretettel
meghívja a falu lakosságát az

III. TERÜLETI DALOS
TALÁLKOZÓJÁRA.
A dalos találkozó ideje:
2010. október 2-a (szombat) 9 órától

PÁLYÁZAT HATÁROK NÉLKÜL
Szeptember 10-én egy projektindító rendezvény keretében indult útnak a Szerb- Magyar
IPA Határon Átnyúló pályázatunk. A „Néphagyományok és táboroztatás határok nélkül” című
HU-SRB/0901/2.2.2/014 kódjelű pályázatunkra közel 94.000 Euro azaz több mint 26 millió
forintot nyertünk. A projekt Üllés Község Önkormányzata, a Fonó Néptáncegyüttes, és a Vajdasági Etnolife egyesülettel összefogásban közös programok megtartására, illetve az Alkotóház áthelyezésére, felújítására, valamint az Etnolife egyesület tulajdonában lévő Rókatanya
udvarán egy Tájház berendezésére irányul

Helye: Déryné Kulturális Központ
Közösségi Ház (Felszabadulás utca 48.)
Juhari László
kórus vezető

Farkas Györgyné
dalköri elnök
Nagy Róbert
Déryné Kulturális Központ
Közösségi Ház
vezetője

GAZDANAPOK 2010.

Fotó: Seres Attila

Az üllési gázhálózat fejlesztése már a 60-as években megkezdődött. Ezen hálózat megóvása érdekében a közelmúltban a Fogarasi és a Radnai utca közötti kis utcában korrózióvédelem céljából anód telepek lettek a földbe helyezve.
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Az idén október 15-én 16-án kerül megrendezésre a Gazdanapok a Napos Piac területén. A pénteki napon a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről kaphatnak felvilágosítást
az érdeklődők (foglakoztatás, új támogatási
rendszer, a növényvédelem legújabb vívmányai).
Szombaton családi napra várunk mindenkit. Lesz tökfaragás, kézműves foglalkozások, lovasbemutató. Este az üllési Királydinnye citerazenekar szervezésében citerás
találkozó, valamint bál zárja rendezvényünket a Déryné Kulturális Központban.
Mindkét nap kiállítással, büfével várjuk
vendégeinket!
(A részletes programról külön szórólapon
értesülhetnek.)

www.ulles.hu

KISMAMÁK KÖSZÖNTÉSE AZ ANYATEJES VILÁGNAP ALKALMÁBÓL
2010. szeptember 17-én, hagyományunkhoz híven megtartottuk az Anyatejes
táplálás Világnapi ünnepségét.
Meghívtuk az elmúlt évben szült édesanyákat kisgyermekükkel együtt.
Ajándékokkal és vásárlási utalvánnyal
köszöntöttük azt az 3 anyukát, aki saját gyermeke mellett anyatejet tudott adni az arra rászoruló csecsemőknek.
Ünnepségünket szponzorálták:
Üllési Szent Pál Patika, CEUMED Kft.,
HIPP KFT.
Segítségüket még egyszer köszönjük.
Ebben az évben először a polgármesteri hivatal ajándékozta meg az idén született

babákat és családjukat. Az ajándékot és
emléklapot Nagy Attila Gyula polgármester
nyújtotta át.
Az óvodások színvonalas műsora sajnos
az eső miatt elmaradt.
Az anyatejet kapó anyukáknak az anyatejért nem kell fizetni, mert az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár ingyenesen finanszírozza számukra. Évente átlagosan 300
liter körüli a háztól – házig akció keretében
adott anyatej mennyisége.
Tejadás előtt az anyatejet adó anyukáknak kötelező egészségügyi szűréseket
kell elvégeztetniük a fertőzésmentes anyatej
biztosítása miatt, melyek 2008. 10. 1-től ingyenessé váltak.

A csecsemőknek fontos a minél hoszszabb ideig történő anyatejes táplálás, de
legalább hat hónapos korig feltétlenül javasolt.
Az anyatej életfontosságú anyagokat tartalmaz. A benne lévő immunanyagok erősítik
védekező rendszerüket, védik őket a betegségektől, az alul – vagy túltápláltságtól.
A szoptatásnak nagy jelentősége van az
anya-gyermek kapcsolat harmonikus alakulásában is.
2010.09.17.
Kiss Ilona és Balogh Antalné
védőnők

Fotó: Seres Attila

HÁZ A ’20-AS ÉVEKBŐL
Ahol az épület ma áll, a dorozsmai bíró földterülete volt, melynek bejárója a
Napos út felől helyezkedett el és a Partizán utcától a Felszabadulás utcáig tartott. Mögötte vetési terület húzódott amit a háború után portákká osztottak.
Az első házak között épült az 1920-as években. A háború környékén tejcsarnok működött itt, majd 1947-ben, amikor a község elszakadt Dorozsmától
a közigazgatás ebből az épületből indulhatott meg. Miután a tanácsháza felépült és elköltözött innen, több funkciót is ellátott a ház. Volt itt többek közt
fűszeres bolt, zöldség-gyümölcs árusító hely, dohányárút forgalmazó kisbolt,
működött itt ruhaüzlet, vegyes bolt is.
Annak idején a főépület nem volt olyan nagy, mint napjainkban. Többször
építettek hozzá, például az utcafontot, vagy az oldalsó részt.
Mára sajnos az épület állaga jelentősen megomlott, a közelmúltban ledőlt
hátsó kéményt követte, a valószínűleg nagy esőzések miatt bekövetkezett hátsó fal megrogyása.
Az épületet sajnos életveszélyessé nyilvánították,
és bontásra ítélték, így egy
újabb öreg épülettől búcsúzik a község.
Juhász Lászlóné, Ica néni
visszaemlékezését lejegyezte:
Seres Attila
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ÉRETTSÉGI AKÁR KÉT ÉV* ALATT IS!

RUZSA HÚSBOLT

2010. OKTÓBER HAVI AKCIÓNK, MELY ÉRVÉNYES 2010. OKTÓBER 31-IG,
VAGY A KÉSZLET EREJÉIG.

CSIRKE MELLFILÉ:
PULYKA SZÁRNY:
SERTÉS CSONT:
SERTÉS KÖRÖM:
MARHA NYAK CSONT NÉLKÜL:

1.190 FT/KG
590 FT/KG
10 FT/DB
250 FT/KG
1.390 FT/KG

TOVÁBBI TERMÉKEINK:
FRISS CSIRKE, PULYKA, KACSA, LIBA,
KAKAS, TYÚK, MARHA, BIRKA, BÁRÁNY,
SÜLT FOKHAGYMÁS CSÁSZÁRSZALONNA,
LIBATEPERTė, SERTÉS TEPERTė, PÖRC,
FÜSTÖLT HÚSOK, SÓS ÉS FÜSTÖLT SZALONNA,
CSONT NÉLKÜLI FÜSTÖLT HÁZISONKA,
DISZNÓSAJT, HURKA, KOLBÁSZ, HÁZIMÁJAS,
OLAJOK, MANGALICA-, LIBA-, SERTÉSZSÍROK,
FĥSZEREK, KONZERVEK, SAVANYÚSÁGOK.

VÁLLALJUK KONYHÁK, ÉTTERMEK,
ÖSSZEJÖVETELEK IGÉNY SZERINTI
HÚS ELėKÉSZÍTÉSÉT KEDVEZMÉNYES ÁRAKON.

NYITVA TARTÁS:
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:
SZOMBAT:
VASÁRNAP ÉS HÉTFėN:

6:30 - 15:00
6:30 - 17:00
6:00 - 12:00
ZÁRVA

TICKET RESTAURANT
Chéque déjeuner
Sodexo Pass
PUEBLA
utalvány elfogadó hely.

SIMON TAMÁS
THOMAS HÚS
HÚSÁRU KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS
RUZSA, FELSZABADULÁS U. 9.

TEL: 30/311-4975

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYAINKBAN,
ESTI TAGOZATON HETI 2 DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGGAL
(*meglévő képesítés beszámításával).

99%

A beiratkozottak
-a
sikeres érettségi vizsgával zárta a tanulmányait.
A felsőfokú intézményekbe jelentkezett diákok
100%-a felvételt nyert.
Diákigazolvány, családi pótlék igényelhető!
Érdeklődni:
Móra Ferenc ÁMK
6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
Tel.: 62/281-059, 62/648-228
www.delfikoronaja.hu

CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Nagy Tamásnak és Simon Tünde Mariannak
2010. szeptember 2-án 4300 grammal – Martin
Tamás nevű gyermeke született
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babának
és szüleinek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Hajszán Csaba nagykanizsai és Fodor Szilvia Eszter üllési lakosok
augusztus 21-én,
Bácsfalvi Tamás budapesti és Pataki Lívia üllési lakosok augusztus
28-án házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK

BALI 23 ÉTT
ÉTTEREMBŐL
M

Berta Mihály augusztus 23-án elhalálozott.
Dunai Ferencné (szül: Lapu Irén) szeptember 18-án elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

ELŐFIZETÉSES EBÉD RENDELHETŐ
550,- Ft/ adag
Telefon: 30/632-57-98
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bali 23 É erem,
Üllés, Felszabadulás utca 23.

Szeptember
Fotó: Seres Attila

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

