2011. augusztus

XVII. évfolyam 8. szám

„AZ ISKOLA MINDENKIÉ!”
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy közintézményeink és közterületeink környéke egyre
szemetesebbé és balesetveszélyesebbé válik. Iskolánk lehetőséget biztosít a sportudvar használatára, a szabadidősportra. Sokat
költünk a rendezett, kulturált, balesetmentes

környezetre. Itt a tanévkezdés, már többször rendet raktunk mások után és most a
képeken látható látvány fogadott bennünket. Kérjük, segítsenek abban, hogy a rongálókat felelősségre vonhassuk, közösen
tartassuk be az iskola területére vonatkozó

házirendet. Reméljük, lesznek olyan fiatalok,
akik kötelességüknek érzik a rendrakást és
annak megóvását. Szeptember elsejétől az
iskolaudvart lezárjuk tanulóink biztonsága
érdekében.
Sárközi Emília iskolaigazgató

GYERMEK ÉS CSALÁDI NAP A TEMPLOMKERTBEN
Augusztus 28-án került megrendezésre egy újabb vidám
délután a templomkertben, ahol
kicsit kikapcsolódhattak az emberek.
A program délután 4 órákor
kezdődött leginkább a kicsik javára, akik gipszformákat festegethettek, virágos hajdíszeket,
karkötőket, pálcikaemberkéket
készíthettek a szakemberek segítségével.
Az arcfestést is kipróbálhatták, mindenféle formákkal. Nemcsak az arcukra „tetováltattak” a
gyerekek, hanem a karjukra is….
Persze mindenki nagy kedvence
a kocsikázás is elérhető volt a látogatók számára. Köszönjük Feri
bácsi. ☺ Akik egyik elfoglaltságnak sem akartak behódolni,
még mindig ott volt a trambulin,

melyet annyiszor használhattak,
ahányszor csak akartak…. a
kicsik el is fáradtak rendesen.
A nagyok is megtalálták számításukat, mivel fél 5 környékén
kötetlen beszélgetésben lehetett
részük a három vendégatyával.
Mindenféle témát érintettek,
bizonyos szituációkat, hogy azt
jó keresztény módjára kezeljék
a későbbiekben. A beszélgetést
követően eljött az uzsonna ideje.
Almával és vajas kaláccsal kínálták a résztvevőket. Ásványvizet és kávét szolgáltak fel, csak

hogy a figyelem ne lankadjon.
Ezek után következett fél 7-kor
a Fonó Néptáncegyüttes csoportjainak fellépése. A majd egy
órás műsor után következett zárásként a szentmise.

Bízunk benne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát! Aki
lemaradt az sajnálhatja, de lesz
legközelebb….
Köszönjük a szervezőknek,
vendégatyáknak, a kézműveseknek, a táncosoknak és a lakosság apraja-nagyjának részvételüket!
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KÖNYVTÁRI HÍREK
TERVEZZE MEG A KÖNYVTÁR
LOGÓJÁT!!!
Az üllési Községi Könyvtár 50 éves jubileumi évfordulója alkalmából logó pályázatot
hirdet. A beérkezett terveket 2011. október
28-ig várjuk a Déryné Kulturális Központba.
A pályázatokon legyen feltüntetve: név, cím,
telefonszám.

ÍRÓ PÁLYÁZAT!!!
A könyvtár 50 éves jubileumi évfordulója alkalmából írói pályázatot hirdet – várunk
verseket, novellákat, meséket, szösszeneteket ☺ stb., könyvről, olvasásról, könyvtárról,
ezekkel kapcsolatos élményekről. Az alkotásokat 2011. október 28-ig várjuk a kulturális
központba. A pályázatokon legyen feltüntetve: név, cím, telefonszám.

RAJZ PÁLYÁZAT!!!
A könyvtár 50 éves jubileumi évfordulója alkalmából rajz pályázatot hirdet – várunk
bármilyen technikával készült alkotást, amely
megjelenít valamilyen olvasmányélményt
(mesét, verset, novellát, regényt stb.), film
és színházi élményt. A pályázatokat 2011.
október 28-ig várjuk a kulturális központba.
A pályázatokon legyen feltüntetve: név, cím,
telefonszám.

KÖSZÖNET
A könyvtár köszönetet mond Forrai
Zoltánnénak, Meszes Norbertnek, Nagy
Lajosnénak, a könyvtárnak adományozott
könyvekért. A könyvtár továbbra is szívesen
fogadja az új és használt, jó állapotban lévő
könyveket, amelyek beilleszthetők az állományba és még sok örömet, kikapcsolódást
jelenthetnek más olvasóknak.

KÖNYVAJÁNLÁS
Diane Haeger: A rubingyűrű
Raffaello Sanzio a maga
korában szupersztár volt. A
neve nemcsak fogalom, hanem egy áhított márkanév is
egyben. Királyok, hercegek,
pápák, a legnagyobb világi
és egyházi méltóságok álltak
be azon rajongók hosszú sorába, akik a festőzseni létének egy pillanatát szerették volna
megkaparintani, hogy általa öröklétet nyerhessenek maguk is. A nagyságnak azonban
ára van: egy ekkora név már nem dönthet
a saját sorsáról, s nem találhat boldogságra
ott, ahol a szíve súgja.
Csaknem ötszáz év kellett hozzá, hogy
egy véletlen igazságot szolgáltasson a méltatlanul elfeledett, egyszerű sorból származó
leánynak és az igaz szerelemnek. A kétezres

KENYÉRÜNNEP, KÉPES BESZÁMOLÓ

évek elején Raffaello egyik képének a tisztítása során a modern technológia segítségével felfedezték, hogy a modell kezén eredetileg egy gyűrű volt. Diane Haeger regénye
számos művészettörténész állításával egybecsengve nem kevesebbet állít, mint hogy
a művész - a románcukat beárnyékoló összeesküvések és rosszindulat ellenére - elvette
vagy legalábbis eljegyezte a szerelmét.
A rubingyűrű az olasz reneszánsz pazar
világát élénk képekben megjelenítő, a halhatatlan szerelem, a felelősségvállalás és az
emberség regénye.
Szalai Vivien: Drága kéj
Szalai Vivien újságíró
első könyvében, a Hamis
gyönyörben megismerhették
a legkeresettebb hazai luxusprostituáltat, Szofit. Igaz történetének folytatása, a Drága
kéj élete későbbi szakaszát
dolgozza fel: mindennapjait
egy nős milliárdos oldalán.”A téma nem hagyott nyugodni, számos modellel, fodrásszal,
ruhatervezővel, ötcsillagos szálloda londinerével és elit ügyfelek számára lányokat biztosító futtatóval készítettem interjút: ezekből a
beszélgetésekből megismert tények is belekerültek a második részbe” - ígéri a szerző új
regényében.
Mné V. Sz.

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Község Képviselőtestülete 2011.
október 4-én, kedden 16 órakor ülést tart
a hivatal Házasságkötő termében, melyre
meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A település közbiztonsági helyzete
2) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok ellátásáról
3) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÜLLÉSI KÖRKÉP
LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
az Üllés Körkép szeptemberi lapszámának
lapzártája 2011. szeptember 22, csütörtök
déli 12 óra.
A megjelentetni kívánt hirdetéseiket,
közérdekű információikat ezen időpontig
Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál
(e-mail cím: balogh.marta@ulles.hu), vagy
a Déryné Kulturális Központban ifj. Seres
Attilánál (e-mail cím: rendezveny@ulles.
hu) lehet leadni. Érdeklődni: 62/282-122/222
melléken lehet.
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NÉPSZÁMLÁLÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2011.
október 1. és 2011. október 31. napja között népszámlálás lesz Magyarországon.
A népszámlálás eseményei:
– 2011. szeptember 27. és 30. napja
között a számlálóbiztosok minden lakcímre
kiviszik, postaládába helyezik az adatszolgáltatási csomagot. (Üllés község területén
17 számlálóbiztos végzi az adatok gyűjtését,
a körzetekről és a számlálóbiztosok személyéről a következő számban adunk tájékoztatást).
– 2011. október 1. és 31. napja között
végzik a számlálóbiztosok az adatgyűjtési
tevékenységet.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy
az adatszolgáltatói csomag nem reklám
vagy szóróanyag, hanem a népszámlálás
nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza.
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:
– A kérdések megválaszolhatók az
interneten keresztül. Ehhez a www.
enepszamlalas.hu honlapra kell belépni,
ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásával lehetővé válik a népszámlálási
kérdőívcsomag on-line felületen történő kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód az
adott címre szóló adatszolgáltatói csomagban eljuttatott lakáskérdőív első oldalán, az

„Azonosító” és az „Internetes belépési kód”
mezőben található. Internetes kitöltés esetén valamennyi ott lakó személynek ezt a
kitöltési módot kell választania. A kérdések
internetes megválaszolására 2011. október
1–16. között van lehetőség.
– Az adatszolgáltató a kérdéseket
megválaszolhatja a borítékban lévő kérdőívek kitöltésével. Ebben az esetben a
kitöltött papírkérdőíveket a kapott borítékba
visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az ismét felkeresi az adott címet.
Amennyiben az adatszolgáltatói csomagban
található egy darab személyi kérdőív nem
elegendő az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítéséhez, a számlálóbiztos ellátja a válaszadót a megfelelő mennyiségű kérdőívvel.
A papír alapú önkitöltésre a felvétel első két
hetében, 2011. október 1–16. között van
lehetőség.
– Az adatszolgáltató a kérdéseket
megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2011.
október 1. és 2011. október 31. között keresi fel. Ehhez szükséges a borítékban található kérdőívek megőrzése.
A népszámlálásról szóló 2009. évi
CXXXIX. Törvény 3.§ bekezdése szerint az
adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a
fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – KÖTELEZŐ.

Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak
megfelelően megadni. Ha mégis előfordulna,
hogy valaki az adatszolgáltatást megtagadja, vagy szándékosan és nyilvánvalóan hamis adatot szolgáltat, Üllés község jegyzője
a törvényes következményekre való figyelmeztetés után szólítja fel a megtagadó
személyt az adatszolgáltatásra. Ha az öszszeírandó személy a figyelmeztetés ellenére
sem hajlandó közreműködni, illetve megadni
a valóságnak megfelelő adatokat, az esetet
jelenteni kell a KSH megyei igazgatójának,
emellett a jegyző jogosult a szabálysértési
eljárás megindítására az 1999. évi LXIX.
törvény 82. §-a alapján. A szabálysértési bírság megfizetése nem mentesíti az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségének
teljesítésétől.
A népszámlálás statisztikai célú. A
teljes körű, minden személyre és lakásra
kiterjedő információk országos, regionális,
megyei, kistérségi, települési, sőt településen belül meghatározott területi egységekre
vonatkozóan is csoportosíthatók, így hosszú
időre elengedhetetlenül fontosak a központi
és a helyi igazgatás, a gazdasági és a társadalmi élet szereplői számára a döntések
előkészítéséhez, a társadalmi folyamatok
áttekintéséhez és értékeléséhez.
dr. Sugár Anita
jegyző

EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT
Az önkormányzat szeptember 12-19-ig
a lakosság részére ismét lehetőséget nyújt
szűrővizsgálatokon, rákszűrésen, tanácsadásokon, az egészséges életmóddal kapcsolatos különféle programokon való részvételre.
Mindenkit arra kérünk, hogy saját egészsége érdekében vegye igénybe a szolgáltatásokat. A hét részletes programját minden
családhoz szórólapon juttatjuk el.
Szeptember 12-15-ig és szeptember 19én, hétfőn 9-15 óráig (5 nap) TÜDŐSZŰRŐ
lesz.
1) A tüdőszűrés 40 éves kor felett évente egy alkalommal, beutaló nélkül térítésmentesen vehető igénybe.
2) Tüdőszűrés 40 éves kor alatt,
– Megelőző célú tüdőszűrésért térítési
díjat kell fizetni, melynek összege 860 Ft
– Járványügyi szempontból indokolt
esetben (pl. tbc gyanú) háziorvosi beutalóval
térítésmentesen vehető igénybe
3) Foglalkozásegészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 860 Ft.
(Befizetési csekk a Déryné Kulturális
Központban és a háziorvosoktól kérhető)

A 40 év feletti biztosítottak részére az
évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudják elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobilszűrés helyszínén
állandó, vagy ideiglenes lakcímmel.
A tüdőszűrést várandós és szoptató kismamák – egészségügyi okok miatt – nem
vehetik igénybe!
Kérjük, hogy a tüdőszűrésre a személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát
és – amennyiben díjfizetésre kötelezettek
– a térítési díj befizetését igazoló igazolószelvényt hozzák magukkal!
A térítésköteles tüdőszűrések negatív
eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után, 4
héten belül postázzák a háziorvosok nevére.
A térítésmentes szűrési eredmények az
eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők
a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg
illetékes Mórahalmi Tüdőgondozó Intézetben
(Mórahalom, Felszabadulás utca 41.).
A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálását akár térítésköteles akár
térítésmentes tüdőszűrésről van szó, az
illetékes Mórahalmi Tüdőgondozó Intézet

(Mórahalom, Felszabadulás utca 41.) végzi
el.
Az Egészségvédelmi Héten szeptember
12-16-ig (5 nap) a vér- és vizeletvizsgálat
az üllési Laborban SZÜNETEL.
Szervezők:
háziorvosok, védőnők,
gondozási központ
polgármester

FALUGAZDÁSZ HÍREK!
Élelmiszer-termelők figyelem!
A 64/2011 VM rendelettel módosított
68/2007 FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet 6.§ szerint, a viszonteladónak (nagybani piac,felvásárlótelep,TÉSZ....) történő
értékesítés esetén a termelőnek, a megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságánál regisztráltatni kell magát.
További információ (regisztrációs
adatlap) a falugazdásznál, ügyfélfogadási
időben (kedd:8-16 h) ill. a 30/3380162-es
telefonon.
Tisztelettel:
Üllés,2011.08.16.
Halász Zsolt
falugazdász
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A képviselők a 2011. augusztus 23-án
soros ülésen határoztak:
– az önkormányzat 2011. költségvetés
I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról,
(Ez évi költségvetésünk is - hasonlóan az
előző évekhez- forráshiányos. A kiadásokra
szükséges fedezetet nem tudtuk bevételi
előirányzattal fedezni.
A bevételek és kiadások egyensúlyának
biztosítása érdekében mintegy 71 millió Ft
hiány fedezetét működési célú hitelként terveztük be az év elején. Ezen összeg a pénzmaradvány felosztása és az eddig történt
előirányzat módosítások után 46,6 millió Ft.
A beszámolási időszakban 113 742 ezer
Ft-al nőtt a bevételi-kiadási előirányzatok főösszege.
A működési és fejlesztési kiadások és
bevételek az időarányosnak megfelelően
teljesültek.
A Képviselőtestület megtárgyalta az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének
végrehajtásáról szóló előterjesztést és azt:
398 136 ezer Ft bevétellel,
383 961 ezer Ft kiadással,
14 175 ezer Ft egyenleggel és ugyanennyi pénzkészlettel elfogadta.)
– az adóigazgatási feladatok ellátásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról,
– Csólyospálos oktatási intézményeivel
kibővített közös közoktatási intézmény alapdokumentumainak elfogadásáról (iskolai,
óvodai Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program stb),
– a Csólyospálos oktatási intézményeivel kibővített közös közoktatási intézmény
Alapító Okiratának módosításáról (az okirat
módosítását jogszabályi változások indokolták),
– a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanácsülésen történő
helyettesítés rendjéről, (a tanácsülésre meghívottként feltüntetett Nagy Attila Gyula polgármester távollétében, annak akadályozta-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk tiszta szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik segítséget
nyújtottak az utolsó napokban édesanyánknak, Jéga-Szabó Gabriella Nellinek és mellettünk álltak a nehéz pillanatokban.
Köszönjük!
Gyermekei: Gyuszi, Tamás, Niki és Dalma

Vágnivaló csirke
előjegyezhető szeptember 25-re.
Fehér 450 Ft/kg.
Vörös 510 Ft/kg.
Érdeklődni: Üllés, Hámán Kató utca 45.
Tel.: 30/861-5108
30/861-5833
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tása esetén Tóth András alpolgármestert és/
vagy Bálint Antal képviselőt hatalmazták fel
tanácskozási, és szavazati joggal))
– a pedagógiai szakszolgálat tevékenységének bővítésére tekintettel elkészített megállapodás módosításának elfogadásáról,
– a
Homokháti
Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról,
A képviselők módosították az önkormányzat
a) 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II.16) önkormányzati rendeletét,
b) A szociális rászorultságtól függő
pénzbeli, természetbeli ellátásokról szóló
6/2011. (IV.06) önkormányzati rendeletét,
c) az élelmezési nyersanyagköltségek
meghatározásáról szóló 21/2008 (VI.11)
Kt.rö rendeletet,
d) a gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 3/1998. (II.20) Kt.ör rendeletét,
A képviselők hatályon kívül helyezték
e) a szociálisan hátrányos helyzetűek
adósságkezelésének támogatásáról szóló
14/1998.(IX.18)Kt.sz rendeletet,
f) a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról és azok térítési díjáról

szóló 7/2011.(IV.06)önkormányzati rendeletet.
g) A hatályon kívül helyezett – „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló és azok térítési díjáról szóló rendeletben foglaltak szabályozása indokolt,
ezért ugyanezen címmel, ugyanezen tárgykörben – figyelembe véve a kormányhivatal
útmutatását – új rendeletet alkottunk.
(A szociális tárgyú rendeleteket a Csongrád Megyei Kormányhivatal felülvizsgálatában foglaltaknak megfelelően módosítottuk,
illetve helyeztük hatályon kívül )
A c), d) és g) pontokban feltüntetett rendeletek módosító rendelkezései között szerepel az intézményi étkezési térítési díjemelés.
(a díjemelésről bővebben – jelen lapszámunkban – „Az étkezési térítési díjak változása” c. cikkben olvashatnak)
(Az ülések anyagát, előterjesztéseit a
www.ulles.hu honlapon a Képviselőtestület – Képviselőtestület jegyzőkönyvei 2011.
link alatt az augusztus 23-i ülés mappában
olvashatják, illetve a Polgármesteri Hivatal
titkárságán tekinthetik meg)
Dr. Sugár Anita jegyző

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2011. II.
félévi magánszemélyek kommunális adóját,
az iparűzési adó előleget, a gépjárműadót,
valamint a telekadót késedelmi pótlékmentesen szeptember 15-ig lehet befizetni.

A befizetési csekkeket minden bel- és
külterületi lakos postai úton fogja megkapni.
Köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

RENDŐRSÉG ÚJ HELYEN!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a körzeti megbízottak új helyen – a Polgármesteri Hivatal belső udvari épületében –
várják az ügyfeleiket.
Rendőrségi ügyben továbbra is hívható a

107-es segélyhívó, vagy az 581-040-es telefonszámon a Mórahalmi Rendőrőrs.
Zámbó Gábor (telefon: 20/209-5313)
Csillag Zoltán (telefon: 20/232-6655)
körzeti megbízottak

TEMETŐI LOPÁSOK!!

Felhívnám a tisztelt olvasók figyelmét, hogy több temető mellett parkoló autót törtek fel
ismeretlen tettesek és tulajdonították el a sértettek értékeit.
Kérném Önöket, hogy a szomorú események bekövetkeztében se hagyják figyelmen kívül azokat a minimális elővigyázatossági szabályokat, amelyekkel elkerülhetőek a gépkocsi
feltörések és a hozzá kapcsolódó lopások. A temetések, illetve a sírok gondozása alkalmával,
amennyiben gépkocsival érkeznek, a leparkolt gépjárművekbe semmi esetre se hagyják elöl
táskájukat, tárcájukat, mobiltelefonjukat, értéktárgyaikat, hiszen azok könnyű prédát jelentenek az erre szakosodott bűnelkövetőknek! Irataikat, táskájukat vigyék magukkal, hiszen a
bűnözök ezeket a pillanatokat és a sérülékeny lelkiállapotot fokozottan kihasználják!
Kérem, fogadják meg tanácsainkat és tragikus események bekövetkezésekor se legyenek figyelmetlenek! A temetések ideje alatt se adjanak esélyt a bűnelkövetőknek!
Dr. Pőcze Tünde
r. őrnagy

www.ulles.hu

SZEPTEMBER HAVI MISEREND
1-jén Csütörtökön 800-kor Papokért,
2-án Pénteken 800-kor Rózsfűzér társulat élő és meghalt tagjaiért,
3-án Szombaton 1700-kor Balogh Antal, Jakus Ferenc- Márta Erzsébet, élő és meghalt családtagokért,
4-én Vasárnap 900-kor Rácz Gáborné Forrai Rozália élő és meghalt
családtagokért,
6-án Kedden 1700-kor Szabó- Batancs Kláráért,
8-án Csütörtökön 800-kor Tóth András- Fodor Máriáért és a meghalt
családtagokért,
10-én Szombaton 1700-kor Borbola Géza, Borbola Tibor, Hajó- Kálmán
Mária és lányuk Terézért,
11-én Vasárnap 900-kor Kálmán Antal, Kómár Mihály- Simon Máiráért
és a meghalt családtagokért,
13-án Kedden 1700-kor Szentmise,
15-én Csütörtökön 800-kor Szentmise,

17-én Szombaton 1700-kor Balog Mihály-Soós Erzsébet, meghalt
családtagok és Gyuris Józsefért,
18-án Vasárnap 900-kor Gyuris Ferenc, Gyuris István- Menyhért Gizella, Kulcsár Péter- Sugár Etelka és a családtagokért,
20-án Kedden 1700-kor Szekeres János- Czékus Rozália, Sebők Ferenc- Tóth Julianna, Juhász Béla, fia Béla, Dobó Imre- Farkas
Irénért,
22-én Csütörtökön 800-kor Szentmise,
24-én Szombaton 1700-kor Ádám Mihály- Sándor Mária és meghalt
gyermekeiért,
25-én Vasárnap 900-kor Budai István, Haska István, Rózsa Jánosért,
27-én Kedden 1700-kor Rácz Antal, Rácz János, Rácz és Tari nagyszülőkért lesz a szentmise,
29-én Csütörtökön 800-kor Szentmise.

NAGYBOLDOGASSZONY
ÉS SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
Nézzük ezért őket sorjában. Történé- megjegyzések is túlzóak, Istvánról kimutat-

Ritkán fordul elő, hogy egy héten ünnepelhetjük ezt a két nagy katolikus ünnepet.
Augusztus 15-én tartjuk a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepét, Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária
mennybevételének napját, amely egyúttal
Magyarország védőszentjének a napja is.
Magyarországon Szent István király még
uralkodása alatt ünneppé avatta augusztus
15-ét, Nagyboldogasszony napját. (Szűz Máriának Boldogasszonyként való elnevezése
egyedülálló, magyar nyelvi remeklés, amely
az ősi magyar hitvilágból is táplálkozhatott.)
Szent István erre a napra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénykezést. Élete végén a beteg király ezen a napon
ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és ő
maga 1038-ban e napon halt meg. A felajánlás a maga nemében páratlan a világon, a
közjogban is érvényesült a magyar történelem folyamán a Regnum Marianum eszme,
mely szerint Magyarország Mária országa.
Az Árpád-korban Szűz Mária lett a magyarok
legfőbb oltalma, a koronázó templomok, főpapi székesegyházak, számtalan monostor,
búcsújáró hely és kisebb templom az ő égisze alatt állottak.
Mit is ünneplünk augusztus 20-án? Sajátságos kivétel nemzeti ünnepeink sorában
augusztus huszadika. Egyrészt sokak számára ez a késő augusztusi nap a nyári szabadságot és a nyári pihenést, vásári sokadalmat
és tűzijátéknézést jelenti. Pedig a válasz nem
hosszú: augusztus huszadika Szent István
napja, az 1083-as László király általi szentté
avatásának évfordulója, amely évszázadokig
törvénynap, majd az államalapítás ünnepe.
Szent István öröksége felmérhetetlen;
belebotlunk, amikor Veszprémben, Győrben,
Esztergomban vagy Kalocsán járunk. Amikor
a címerre, vagy a történelmi ország térképre
nézünk. Az első magyar király alakja kiemelkedik a történelmünkből, és komoly büszkeségre is okot ad, ám ezeket a büszkeségre
okot adó momentumokat nem mondjuk el
elégszer.

szek leírták, hogy az Istváni törvénykezés
a maga korában a legfejlettebbek közt volt
közel-távol e térségben, hiszen a törvények
kétharmada önálló jogalkotás terméke, nem
pedig nyugati átvétel. István két törvénykönyvét ismerjük: az elsőt feltehetően még
életében írásba foglalták, a másodikat uralkodása vége felé vagy nem sokkal halála
után. István törvényeiben a kereszténység
megerősítésére, az egyházi tulajdon védelmére törekedett, második törvénykönyvének első törvénycikke rendelkezik arról,
hogy minden 10 falunak egy templomot kell
építenie, ezen kívül kötelezővé tette a misére járást vasárnaponként. Hadvezérként
István az egyetlen a magyar történelemben, aki nemhogy háborút, de csatát sem
vesztett.
Ráadásul István nem csak a háborúk,
de a békekötések győztese is volt.
Az egyházszervező munkája is komoly
rátermettségét bizonyítja.
Mindemellett István az első az egész
történelemben és a szent királyok sorában,
aki nem mártírként érdemelte ki a szentté
avatását, hanem csupán tevékenységével
és egyéniségével.
Szóljunk azonban azokról a hangokról
is, amelyek sokszor negatív színben tüntetik fel.
Kegyetlenségéről szóló történetek egy
része nyilván megáll, viszont ezeknek a
sztoriknak nincs feltétlenül karakterológiai
értéke, mivel ami napjainkban kegyetlennek számít (pl. a vakítás), régen jogszokásszámba ment.
Az államalapítás előtti magyar kultúra, és képviselőinek kiirtására vonatkozó

ható, hogy csak elsővonalas ellenfeleivel
szemben volt kérlelhetetlen, így pl. az Ajtony-fiak, vagy a Koppánnyal szövetséges
Vérbulcsú- utódok tovább élhettek maradék
birtokaikon.
Ráadásul teljesen hamis azt állítani,
hogy István a „múltat végképp és nyomtalanul eltörölni” elvét követte volna. Számtalan struktúra megmaradt: a tinó, mint fizetőeszköz büntetéspénzként való alkalmazása,
a keletről hozott ötös számrendszeren alapuló, a nyugati vérdíjtól eltérő magyar büntetésrendszer (vérbosszú helyett kárpótlás
fizetése). Ősi szokás az is, hogy az ősök
tiszteletére szentelt tűzhelyeken örök tűznek
kell lennie (ezért mentették fel a tüzet őrzőket a templomba járás kötelezettsége alól.
De az István korában létezett faluközösség
büntetőjogi felelőssége is a régi törzsi-nemzetségi szervezet nyomait őrizte.
Azt, hogy ma magyarok élnek a Kárpátmedencében, a kezdetek szempontjából
nagyjából három királynak köszönhetjük:
István, László és Kálmán. István apja, Géza
örökségén, valamint az augsburgi csata és
Bulcsú veresége nyomán felismerte, hogy
már nem folytatható változatlanul az addig
képviselt hatalomtechnika, külpolitika, önszerveződés, életmód (mellyel egyébként
a hun-avar tengelyen már sok íjfeszítő nép
felemelkedett, majd a változatlanság miatt
elbukott a Kárpát-medencében). László és
Kálmán (a Könyves) tehetsége pedig kellett
ahhoz, hogy a nagy munkával megteremtett állam ne essen szét a születés utáni
pillanatokban.
Ezekért a cselekedetekért nagy nemzeti
ünnep augusztus 20.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet szeretnénk mondani Dr.
Csonka Erika és Dr. Joó András háziorvosoknak valamint Fábián Mártának, az üllési
Szent Pál Patika vezetőjének az 50-50-50

ezer Ft-os anyagi támogatásukért, amellyel
a Napos Piac téri épület egy klímaberendezéssel gazdagodhatott.
Nagy Attila Gyula polgármester
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET

AKCIÓ!

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
Szeptember 3-4.
Dr. Szőke Csaba
06-30/324-5032
Szeptember 10-11.
Dr. Papp Sándor
06-30/487-9805
Szeptember 17-18.
Dr. Hursán Mihály
06-30/998-6139
Szeptember 24-25.
Dr. Papp Zalán
20/973-9149, 30/239-2996

HULLADÉKUDVAR ÚJ
NYITVA TARTÁSA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
átmeneti jelleggel a hulladékudvar nyitva
tartása az alábbiak szerint változik:
szeptember

Nyitva tartás

1-je

8-11 óráig, 14-17 óráig

2-a

SZÜNNAP

3-a

9-17 óráig

4-e

SZÜNNAP

5-e

8-11 óráig, 14-17 óráig

6-a

SZÜNNAP

7-e

8-11 óráig, 14-17 óráig

8-a

SZÜNNAP

9-e

9-17 óráig

10-e

SZÜNNAP

11-e

SZÜNNAP

12-e

SZÜNNAP

13-a

8-11 óráig, 14-17 óráig

14-e

SZÜNNAP

15-e

8-11 óráig, 14-17 óráig

16-a

SZÜNNAP

17-e

9-17 óráig

18-a

SZÜNNAP

19-e

8-11 óráig, 14-17 óráig

20-a

SZÜNNAP

21-e

8-11 óráig, 14-17 óráig

22-e

SZÜNNAP

23-a

9-17 óráig

24-e

SZÜNNAP

25-e

SZÜNNAP

26-a

SZÜNNAP

27-e

8-11 óráig, 14-17 óráig

28-a

SZÜNNAP

29-e

8-11 óráig, 14-17 óráig

30-a

SZÜNNAP

október
1-e

9-17 óráig

Az október havi nyitva tartásról a következő lapszámban adunk tájékoztatást.
A megváltozott nyitva tartás miatt kialakult esetleges kellemetlenségeikért szíves elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ESKÜVŐK,

VIDEÓZÁSA,

RENDEZVÉNYEK,

TECHNIKÁVAL.

IGÉNYES

UTÓMUNKÁVAL,

Érdeklődni: 70/363-30-75
E-mail: fridrik_imre@t-online.hu
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FOTÓZÁSA,

PROFESSZIONÁLIS

MAGYAR CSERÉPKÁLYHA
CSEMPÉK 5 FÉLE SZÍNBėL.
SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓKNAK
30% KEDVEZMÉNNYEL, 40 ÉVES
SZAKMAI TAPASZTALATTAL.
Cserépkályhák és kandallók doktora:
Márton Ferenc
30/97-84-033
62/253-901

„MERT KELL EGY CSAPAT”
Augusztus 21-én elkezdődik a 2011-2012-s megyei labdarúgó bajnokság. A
tavalyi nem túl dicsőséges
Megye I.-s sorozat után, az
Üllési csapat a Megye II-ben
indul. De ez már egy másik
együttes lesz, az új elnökkel Donciu Claudiuval azaz
Kálmánnal és új edzővel,
Polgár Attilával, egy teljesen újjá szervezett csapat
kezdte meg a felkészülést.
A 25 fős keretből 14 fő üllési
játékos, ebből 6 focista az
ifiből került fel, és szeretné
a vezetőség minél hamarabb
beépíteni őket a felnőtt ke-

retbe, hogy minél több hazai
focistának szurkolhassunk a
hétvégéken. Azonban ezen
örvendetes hírek mellet szólnunk kell még a klub nem túl
rózsás anyagi helyzetéről is.
Igen szerény költségvetéssel indultunk az őszi fordulónak, jelenleg a klub csak az
önkormányzat anyagi támogatását élvezi. Amint tudjuk az önkormányzat csak
a költségvetésben meghatározott összeggel tudja
segíteni a csapatot. Ezért
kérnénk azok támogatását,
akik szeretik a helyi focit
és megtisztelik jelenlétükkel

hétvégéken a találkozókat.
Úgy, ahogy minden másik
csapatnál is, ahol bekerített
pályával rendelkeznek és belépéskor kell jegyet váltani,
tegyék ezt meg itt is a jegyszedőknél és támogassák a
csapatot a szerény 400ft-os
jegy megvásárlásával, vagy
bérlet váltásával. Bízunk
egy jó szereplésben és sok
jó meccsben. Várunk minél
több nézőt, mert ahogy a
Csabagyöngye
mindenese Minarik Ede szálló igéje
mondja „Kell egy csapat”,
Hajrá Üllés!!!!

FIÚK, FÉRFIAK BÁLJA
A tavaszi Nőnapi latin bálhoz hasonló hangulatban
töltsünk el újra együtt egy kellemes estét!
Október 22-én a Déryné Kulturális Központban kerül megrendezésre.

További részletes információk a szeptemberi számban.
Szervezők: Farkas Attiláné Éva, Nagy Róbert
SZERETNE AZ INTERNETES GOOGLE
KERESŐ ÁLTAL INGYEN REKLÁMOT
CÉGÉNEK, VÁLLALKOZÁSÁNAK?

Szeretne az első oldalon szerepelni a
Google kereső találati listáján cége profiljának megfelelő kereső szavakra?
Keressen meg és tájékoztatom az ebből
fakadó lehetőségekről!
Továbbá vállalom weboldalak teljes körű
kivitelezését, a Google kereső motorra történő optimalizálással, Google Adwords hirdetési kampányok szervezését, teljes körű
menedzselését a piaci ár töredékéért!
Érd: + 36-30/64-80-542
Illés Szabolcs

www.ulles.hu

AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK VÁLTOZÁSA
Az Önkormányzati Konyha élelmezésvezetője díjemelési javaslattal élt az élelmezési
nyersanyagköltségek tekintetében.
Élelmezési nyersanyagköltség emelésre
legutóbb 2008. szeptember 1-jei hatállyal
került sor.
Az eltelt 3 év alatt az alapvető élelmiszerek (hús, tejtermék, pékárú, liszt, cukor,
zöldség-gyümölcs stb.) beszerzési ára kb. 30
%-kal emelkedett meg.
Jelenleg a bölcsődések, óvodások, iskolások étkeztetését, az Erdei iskolai- és a felnőtt
étkeztetést – az áremelkedések következtében
a napi költségnormából biztosítani nem lehet.
Tekintettel azonban a településen étkezést igénybevevő gyermekkorú- és a felnőtt
lakosság szociális helyzetére méltányossági
szempontokat is figyelembe véve, a Képviselőtestület 10 %-os élelmezési nyersanyagköltség-emelést fogadott el, melyet 2011.
október 1-jei hatállyal foganatosít.
A fentiekre figyelemmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a 2011. október
1-jétől hatályos bruttó étkezési térítési
díjakról.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról szóló
/2011.(VIII.24.)önkormányzati rendelet
3.§ (2) bekezdésében az alábbi bruttó díjak
kerültek elfogadásra:
„ ….(2)A szociális étkeztetés személyi
térítési díja differenciáltan kerül megállapításra az alábbiak szerint:
a) Ha az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 110 %-át, a térítési díj: 0 Ft
b) Ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110-150
%-a között van, a térítési díj: 165 Ft
c) Ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150-200
%-a között van, a térítési díj: 308 Ft
d) Ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200-250
%-a között van, a térítési díj: 385 Ft
e) Ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át
meghaladja, térítési díj: 463 Ft…”
Étkeztetés továbbra is biztosítható annak
a személynek, aki szociális körülménye és
jövedelmi viszonyaira tekintettel szociális
alapellátásra nem jogosult, de önmaga illetve eltartottja étkeztetésének biztosítására
nem képes. Az így igényelt étkeztetés térítési díja 550 Ft/fő/ebéd. Az étel kiszállítása
esetén a térítési díj 650 Ft/fő/ebéd.
Az élelmezési nyersanyagköltségek
meghatározásáról szóló 21/2008. (VI.11)

Kt.ör. rendelet 2.§-ának módosítása alapján
2011. október 1.napjától az alábbi étkezési
térítési díjak kerültek elfogadásra:
„Bölcsődei étkezési térítési díja
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

57 Ft
29 Ft
148 Ft
57 Ft

Óvodai étkezési térítési díja
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

69 Ft
217 Ft
53 Ft

291 Ft

Iskolai napközis étkezési térítési díja
424 Ft
Tízórai
85 Ft
Ebéd
275 Ft
Uzsonna
64 Ft
Erdei Iskolai étkezési térítési díja
Reggeli
Ebéd
Vacsora

339 Ft

455 Ft
550 Ft
455 Ft

Felnőtt ebéd étkezési térítési díja

1460 Ft

550 Ft”

Dr. Sugár Anita
jegyző

T-MOBILE FLOTTA VÁLTOZÁSOK
Tájékoztatom Üllés Községi T-Mobile flotta tagjait, hogy 2011. augusztus 2. napjával az
alábbiak szerint módosult:
Havi alapdíj: 1000 Ft *
* A havi alapdíj 100%-ban lebeszélhető, a lebeszélhetőség a

Percdíjak

hálózaton belüli, a más belföldi mobil és a belföldi vezetékes
hálózatok előfizetői felé indított hanghívásokra használható fel.
Hívásirányok
Hálózaton belüli hívás esetén

Minden időben

12 Ft

Belföldi, vezetékes hálózatba

Minden időben

12 Ft

Minden időben

12 Ft

történő hívás esetén
Belföldi, más mobil hálózatba
történő hívás esetén
Hangpostás felhívása esetén

Minden időben

Díjmentes

SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába

16 Ft/db

SMS küldés belföldi Telenor, ill. vezetékes hálózatba

16 Ft/db

SMS küldés belföldi Vodafone hálózatba

16 Ft/db

Egyéb idő:

Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és
ünnepnapokon 0 és 24:00 óra között

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes
áfát (25 %) nem tartalmazzák.
T-Mobile magyarországi hálózatába
díjmentesen küldhető 30 db SMS/SIM/hó
A T-Mobile másodperc alapú számlázást
biztosít. Minden megkezdett egység díjköteles.
A T-Mobile az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat havi alapdíjmentesen biztosítja:
Hangposta, Hívástartás, -átirányítás, -várakoztatás, Hívószámkijelzés, SMS küldés,
Elektronikus Hívásforgalmi Tájékoztató, Faxpostás, Konferencia-beszélgetés, Hívásletiltás, MMS küldés, Wap, Videotelefon, csak
Data-és Fax-üzenet küldésére használható /
hívószám nélküli/ Data- és Fax szolgáltatás.
Egyéb változtatások:
– Újra van belépési lehetőség kaució megfizetése mellett. Kaució összege: 50.000 Ft.
– Régi előfizetők csak abban az esetben vásárolhatnak új készüléket, amennyi-

ben Önkormányzati alkalmazott fizetésével
felelősséget vállal a számláért. Azok a volt
alkalmazottak, akikkel már nem áll az Önkormányzat jogviszonyban, nem tudnak új
telefont vásárolni. Mindez vonatkozik azokra
az előfizetőkre is, akikre a volt alkalmazott
fizetési kötelezettséget vállalt, azaz volt önkormányzati alkalmazott neve alá tartoznak.
– Azok az előfizetők, akik korábban
15.000 Ft-os kaució megfizetése mellett váltak a flotta tagjával úgy tudnak új készüléket
vásárolni, ha kaució 15.000 Ft-os összegét
50.000 Ft-ra kiegészítik.
A fizetési morál romlása tette szükségessé a szigorodó intézkedéseket. Kérem
megértésüket.
T-Mobile előfizetéssel kapcsolatos kérdéseikkel, kéréseikkel a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában Juhászné Bozsák
Andreát kereshetik ügyfélfogadási időben.
dr. Sugár Anita
jegyző
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK

1. éves a BÖ-BE Butik !


Újranyitás: 2011. szeptember 9.- 10.

Tandari Lászlónak és Balog
Angélának július 26-án
3150 grammal Szabolcs
nevű,

EbbĞl az alkalomból
megújult környezetben,
kibĞvült árukészlettel,

szezonvégi akciókkal,
és egy pohár pezsgĞvel várjuk
régi és új vásárlóinkat.

Berta Miklósnak és Czékus
Zsanettnek augusztus
4-én 2180 grammal Liliána
nevű,
Tóth Lászlónak és Ördögh
Anitának augusztus 6-án
3490 grammal Ádám nevű,
Heintz Sebestyénnek és
Szélpál Katalinnak augusztus 6-án 3660 grammal
Viola nevű,
Berta Ferencnek és Hegedűs Hajnalkának
augusztus 16-án 3360 grammal Tímea Ilona
nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Pál Attila és Pap Renáta üllési lakosok augusztus 13-án házasságot
kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Márta Dezsőné (szül: Deme Matild) augusztus 16-án elhalálozott,
élt 88 évet.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Érettségi akár két év* alatt is a Delfinél!
Újdonságként már 8 osztállyal* is jelentkezhet!
Legyen Ön is anyagilag megbecsült munkavállaló!
Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal
- A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi vizsgával zárta a tanulmányait.
- Diákigazolvány, családi pótlék igényelhető!
Érdeklődni:
Móra Ferenc ÁMK
6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
Tel.: 62/281-059, 62/648-228
www.delfikoronaja.hu

(*meglévő képesítés beszámításával)

Tudását koronázza meg a Delfinél!

A
PRÓHIRDETÉS
Falu közelében 4+4 hold föld eladó. Tel: 30/342-95-55
Üllési családi ház a központban eladó! Érd.: 06-70/2323505

Bö-Be Butik




MINI COOP

19-ES.
ÜLLÉS FELSZABADULÁS 44.

NYUGDÍJASOK FIGYELEM!
SZEPTEMBER 1-JÉTŐL
A NÁLUNK VÁSÁROLT ÁRUT
HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK.

(RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!)

ONOZO AGRO Kft.
MĥTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDė SZER, AGROFÓLIA

KIS- és NAGYKERESKEDELEM

Tájékoztatjuk jelenlegi és leendĘ
vásárlóinkat, hogy
kiskerekedelmi egységeinkben
2011.09.01-tĘl megkezdjük

a

DUNA-R Kft.
PAPRIKA VETĝMAG
FAJTÁINAK
ÉRTÉKESÍTÉSÉT!

ÉrdeklĘdjön a részletekrĘl üzleteinkben:
Üllés GAZDABOLT
Felszabadulás u. 26.
62/282-121
Balástya KERTÉSZETI BOLT Orchidea szálloda mellett 62/278-388
Kistelek AGRODISZKONT
Kossuth u. 88.
62/258-311
Baks IPARCIKK BOLT
FĘ út 96.
62/269-062

ÜLLÉSI KÖRKÉP
Üllés Község Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllés Község Polgármesteri Hivatala 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40. Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40. 62/282-122 Felelős szerkesztő: ifj. Seres Attila
Nyomdai Kivitelezés: s-Paw Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Felelős vezető: Szabó Erik

