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„Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat (Dsida Jenő)

Nagyon békés, szeretetteljes Áldott Karácsonyt,
az Új Évben minden kedves Üllési lakosnak sikert,
örömet és boldogságot kívánunk”
Nagy Attila Gyula
polgármester

dr. Sugár Anita
jegyző

ADVENT – KARÁCSONY ÜNNEPE
Idén november 27-én, vasárnap kezdődik az adventi időszak,
mely Krisztus születéséig, karácsonyig tart. Mit jelent advent, vagy
ádvent?
Az ünnepnek hármas jelentése van. Egyfelől egy valós történelmi
eseményről szól, a több mint kétezer évvel ezelőtt Betlehemben történtekről, másfelől arról, hogy mindannyian befogadhatjuk a Megváltót, mindnyájunk lelkében megszülethet. Harmadsorban emlékeztet
bennünket ez az időszak Krisztus második eljövetelére, amikor valamennyi ember a színe elé áll majd.
Sokan csak a várakozás és a készülődés ünnepének tekintik. Advent azonban nem csak a várakozásról szól, másik olvasata ugyanis
az „eljövetel”. Tehát nem valamiféle tétlenségről van szó, a bűnbánatra figyelmezteti a híveket. A bűnbánat egyébként nem önmarcangolást, depressziót jelent, hanem azt, hogy Isten szeretetének
a fényében kell megvizsgálnunk saját magunkat, a tetteinket. Nem
tagadhatjuk le, hogy valamennyien követünk el hibákat, olykor megbotlunk. Ám fontos tudni, hogy minderre a Teremtő válasza mindig
a megbocsátás.
A karácsonyra váró, készülő ember kétezer éve tudja, hogy
adventus Domini: az Úr eljövetele. Karácsony az Úr Jézus Krisztus
születésnapja, midőn az Ige testté lett és lakozék miközöttünk, ahogy
János apostol evangéliumában olvassuk – ez karácsony eredeti,
igazi és örök jelentése, üzenete, bizonysága. Minden más – a feldíszített karácsonyfa, a ragyogó gyertyák, a vágyott ajándékok, finom
falatok, a családi, rokoni összejövetelek – csak ráadás. Jézus nélkül
karácsony legfeljebb egy szép családi ünnep, ahonnan éppen csak a
születésnapi ünnepelt hiányzik.
Lehet nem keresztényként készülni a karácsonyra? Mit jelent
ádvent a mai racionalista, materialista, technicista, azaz földhözragadt korunkban, amikor (Kosztolányi után szabadon) itthon vagyunk
e világban, s már nem vagyunk otthon az égben? Amikor mindenki a
maga ura – sőt, másoké is – akar lenni, akkor ki várja az Ézsaiás próféta által megjövendölt, szenvedő szolgát, a betlehemi jászolba megérkező kisfiút? Ha az önimádó-önistenítő emberek nem hiszik el, sőt
lenézik, kigúnyolják, kirekesztik azokat, akik hiszik és vallják, hogy
Jézus Isten Fiaként eljött e világra. Akik azt hirdetik nincs remény,
azoknak csak azt tudom mondani, hogy, minden baj, gond, nehézség
ellenére van remény, és ezt éppen adventkor lehet és kell kimondani,
elmondani, jó hírként hirdetni. Ha dédszüleink, nagyszüleink és szüleink Istenbe vetett hittel és Isten kegyelméből túlélték 1918, 1944,
1956 szörnyűséges, halált lehelő ádventjét, és karácsonyát, akkor
csak rajtunk múlik, hogy magunkba szállva összeszedjük-e minden

erőnket, erényünket, tehetségünket, hogy kiemelkedjünk abból a sötét mélységből, ahová az elmúlt évtizedben ismét letaszítottak.
A feltett kérdésre hogy lehet-e nem keresztényként készülni a
karácsonyra úgy gondolom, hogy aki az ünnepben a végső értékeket
tiszteli, akkor ő is keresztényként éli meg azt, ha egyébként nem is
jár templomba. A valós tartalom nélkül azonban pusztán önámítás
az egész.
Karácsonyra készülve tegyük mi is azt, amire a Megváltó hírnöke buzdít: jócselekedettel, lelkiismeretvizsgálattal, több mosollyal
készüljük a Jézussal történő találkozásra, mert Jézus az evangélium szerint teljesen világosan, érthetően fogalmazott. Azt mondta,
az ember feletti ítélet kimondásakor, vagyis a végelszámolás során
nem azt fogják kérdezni, hogy mennyire tanulta meg a hittant, hanem
hogy miként gyakorolta a szeretet cselekedeteit.
Tóth András
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KÖNYVTÁRI HÍREK KÉPEKBEN

Rajzverseny

Könyvtártörténeti kiállítás

Kalandok a tenger mélyén – búvárelőadás

Mesemondó verseny

Rajzkiállítás

Bábelőadás

Pocsai Sándor fotókiállítása

Mikulás szánkója – kézműves foglalkozás

„LÚD-TOLL”
TÉLAPÓ ÉRKEZÉSE…
A réten őz, és nyúl szalad,
Szél sodor majd nagy havat,
Vidám Pisti, s kis Janó,
Csengős szánon hó. Hahó!
Megérkezik télapó!
Örömöt hoz, s sok csodát,
Fenyőágra zúzmarát,
Szép karácsonyt, gyertyafényt,
Kis szívekbe száz reményt.
Boldogság és szeretet,
Tölti be a szíveket,
Víg kacagás messze zendül,
Minden ember, nevet, s örül.
Édes illat, fenyőág,
Röpködnek az angyalkák,
S tündér álmot muzsikál,
Az adventi gyertyaláng.
Szent karácsony éjjelén,
Mind megjönnek: Hit, Remény,
A Szeretet és Béke,
Lesz mindnyájunk vendége.

KARÁCSONYI

KARÁCSONYI

KISCSENGŐ

KÍVÁNSÁG

Ma vasárnap van, Advent vasárnapja,
A lelkek gyógyítója.
Nyújtsd segítő kezed,
Küldd el az egész világnak szeretetedet!
Tedd meg!
Megszólal a Karácsonyi kiscsengő,
S szól hozzánk Jézusunk, a Teremtő.
A család szóljon egy életre,
Ne szakítsd szét!
Szívedben legyen béke.
Tedd meg!
Megszólal a Karácsonyi kiscsengő,
S szól hozzánk Jézusunk, a Teremtő.
Ha jön veled szemben egy ember,
Szívedben harag ne legyen!
Arcodat mosoly szépítse!
Tedd meg!
Megszólal a Karácsonyi kiscsengő
S szól hozzánk szerető Jézusunk, a Teremtő!
Császárné Fodor Margit

Simonné Marika

2

Minden december a karácsony hava,
Jézus születésének áldott, napja.
Melyet valamennyien várva-várunk:
Az Adventi napokat és Karácsonyt!
E hónap minden lélek vigasza,
Az Életünk, Ünnepeink fénypontja.
Jelképe az örökzöld díszített fenyő,
Életünk legyen örökzöld díszfenyő!
S.L.
2011. XII. 5. du. 15h

FELHÍVÁS

A kormány az állampolgárok részére
személyre szóló alaptörvény kérelmezését biztosít. Célja, hogy az új alaptörvény
mindenki számára megismerhető és elérhető legyen.
Alaptörvény igénylését az üllési polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában adhatja le, amely dedikált példányban kap meg a megrendelő ingyenesen.
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület az elmúlt időszakban több ülést, illetve közmeghallgatást is
tartott.
A képviselők november 22-én nyílt és
zárt ülést egyaránt tartottak.
Nyílt ülés keretében határoztak:
– A 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi értékeléséről, (a bevételek 631.552.000 Ft
összeggel
87,5%-ban, a kiadások
598.399.000 Ft összeggel 82,9%-ban teljesültek.)
– 2012. évi költségvetési koncepció
elfogadásáról,
– az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő intézkedéseiről, a létszámgazdálkodásról készült Tájékoztató elfogadásáról,
– Használati és Szolgáltatási Szabályzat módosításáról:
A szabályzat kiegészítésre került
– egy 4m x 6 m alapterületű rendezvénysátor bérbeadásával, sátorállítással, szétszereléssel – díja: 10.000 Ft/
alkalom – max. 2 nap
– favágással, fűrészeléssel – kézi favágás, fűrészelés 1000 Ft/óra, gépi favágás, fűrészelés: 3000 Ft/óra/gép,
– a Napos piac épületében, illetve a
Déryné Kulturális Központban tartott
rendezvények klímás felárával, melynek
összege a Napos piac épületében tartott
klímás rendezvények esetében 2000 Ft/
alkalom, a Déryné Kulturális Központ
épületében tartott klímás rendezvények
esetében 5000 Ft/alkalom,
– az Üllési Körkép újsághirdetési díjtételeivel:
A/4 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
Apróhirdetés vállalkozóknak
Magánszemélyeknek apróhirdetés
6 szóig ingyenes,
utána 50 Ft/szó.
(címet egy szónak
számítjuk)
Egyedi méretezésű
hirdetés

Fekete-fehér
15.400 Ft
7.700 Ft
3.850 Ft
1.925 Ft
770 Ft

Színes
23.100 Ft
11.550 Ft
5.775 Ft
2.890 Ft
1.155 Ft

6 szóig ingyenes, utána 50
Ft/szó. (címet
egy szónak
számítjuk)

6 szóig ingyenes, utána 75
Ft/szó. (címet
egy szónak
számítjuk)

29 Ft/cm2

44 Ft/cm2

– az Erdei Iskola téli bérbeadásának
ellentételezésével (a kazán naponta 6 zsák
pelletet fogyaszt)
A szabályzat módosításra került az alábbiakkal:
– A Napos piac épületének és az Erdei
Iskola épületének bérletét a Déryné Kulturális Központ vezetőjével kell egyeztetni (erdei
iskolai szolgáltatások iskolai körben maradnak a szolgáltatás szakmai jellege miatt.)

– A Radnai utca 22. szám alatti iskolaépület törlésre került a használatba adható
ingatlanok közül, (az épület funkcióváltása
miatt)
– Intézményvezetők vagyonnyilatkozat-kezelési szabályzatának elfogadásáról,
– az aktualizált Gépjármű Üzemeltetési
Szabályzat elfogadásáról,
– az aktualizált Munkaruha Szabályzat
elfogadásáról,
– a Szociális étkeztetés szakmai programjának és a Tanyagondnoki szolgáltatás
szakmai programjának aktualizálásáról,
– az önkormányzat és intézményei
2012. évi belső ellenőrzési tervről,
– Üllés Települési Környezetvédelmi Programja és a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terve felülvizsgált anyagának
elfogadásáról,
– a Polgárőr autóhoz 4 db téli gumi
beszerzéséről,
– Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2012.
évi nyitvatartási rendjéről (2011. május
31-ig tart az oktatási év. A nyári óvodai nevelés egész nyáron rendelkezésre áll, kivéve
2012. július 2. és július 20-a között, ekkor
az intézmény zárva tart. Ezen idő alatt azok
a gyermekek, akiket szüleik elhelyezni nem
tudnak, a Forráskúti Margarét Óvodában
kapnak ellátást.)
– Üllés és Forráskút Községek Általános
Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája, és Bölcsődéje Alapító Okiratának módosításáról,
– Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pénzügyi
keretének megállapításáról.
A Képviselőtestület döntött:
– az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1-/2011.(II.16) önkormányzati rendelet módosításáról, (a rendeleten az előző időszak pénzügyi mozgásait
kell átvezetni)
– A kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló 19/2005.(X.21)Kt.ör
rendelet módosításáról, (a testület a közszolgáltató cég által megküldött 5 %-os díjemelési javaslatot elfogadta. A jövő évi díjakról
a hulladékszállítási díjakkal és az ivóvíz – és
csatornadíjakkal egyidejűleg – a januári lapszámban – fogjuk a Tisztelt Lakosságot tájékoztatni)
– az idegenforgalmi adóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről, ezzel egyidejűleg azonos tárgykörben új rendelet megalkotásáról. Az intézkedés okai: a jelenlegi
300 Ft-os idegenforgalmi adómérték 200
Ft-ra történő csökkentése, adminisztratív és
a jogalkotási törvény módosításával összefüggő okok.

Zárt ülés keretében határoztak:
– Az s-Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (6794 Üllés, Mező Imre utca 7.) területvásárlási ügye tárgyú 144/2011(X.04.)
számú önkormányzati határozat kiegészítéséről
– a Bursa Hungarica Felsősoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokról. A benyújtott 33 db pályázat a kiírásnak, illetve a helyi rendeletnek
megfelelt. A képviselőtestület döntése értelmében minden pályázó egységesen 4000
Ft/hó ösztöndíjat kap a szorgalmi időszak
ideje alatt.
(A nyílt ülések anyagát, előterjesztéseit
és a jegyzőkönyvet a www.ulles.hu honlapon a Képviselőtestület – Képviselőtestület
jegyzőkönyvei 2011. link alatt november 22-i
ülés mappában olvashatják, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán tekinthetik meg)
A Képviselőtestület november 25-én
rendkívüli zárt ülést tartott.
Az ülés keretében a képviselők Üllés
járási hovatartozását illetően a kialakítandó közigazgatási területi szerveződésként
Mórahalom járást jelölték meg.
A testület támogatta:
– a 2012. évi startmunka mintaprogram keretében benyújtásra kerülő projekteket. (A „faiskola projekt” és „A belvíz elvezető csatornák, földutak karbantartása”
megnevezésű programok segítségével a
jövőben közfoglalkoztatás-bővítés valósulhatna meg.)
– Két tanuló támogatását az Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételére.
A Képviselőtestület december 7-én
rendkívüli zárt ülést tartott.
Az ülés keretében döntöttek
– a korábban elnyert belügyminisztériumi támogatással, valamint önkormányzati
önerővel megvalósuló Üllés, Erdélyi utca
30. szám alatti sportpályához tartozó új
sportöltőző kialakítását végző cég kiválasztásáról döntöttek. A Közbeszerzési Szabályzat szerint a polgármester 3 cégtől kért
be ajánlatot. A testület a Pénzügyi Bizottság
javaslatára a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó
Czékus Bau Kft. (Üllés, Erkel Ferenc utca
55.) választotta ki a projekt kivitelezőjeként
– bruttó 19.672.766 Ft összeggel.
– Babarczi János kádármester hagyatékának, az Üllés, Felszabadulás utca
55. szám alatti ingatlan (lakás és műhely)
megvásárlásáról.
– az Üllés Községért Érdemérem adományozásáról. Az idén három személy,
illetve szervezet kapta meg a megtisztelő
címet:
Megyesi Rita Üllés Makarenkó utca 7.
szám alatti lakos,
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A Királydinnye Citerazenekar
Ungi Jánosné Üllés Erdélyi utca 47. szám
alatti lakos
Az érdemérem átadása a hagyományok
szerint Advent utolsó vasárnapján, december 18-án 16 óra 15 perckor kerül átadásra
a Karácsonyvárás rendezvénysorozat keretében a Szabadság téri parkban.
Nagy Attila Gyula
polgármester

December 7-én a Képviselőtestületi ülés
után Közmeghallgatás-Falugyűlés volt.
Nagy Attila Gyula polgármester beszámolt a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről. Beszélt az iparűzési
adófizetés bevételeiről, előírásairól, az önkormányzat bevételeiről és kiadásairól. Ismertette a jövő évi költségvetési koncepciót,

az állami finanszírozás várható rendszerét, a
település demográfiai helyzetét és a munkanélküliség alakulását és a közfoglalkoztatás
eddigi, illetve várható rendszerét.
A polgármester beszélt a már megvalósult, a folyamatban lévő, valamint a jövőbeni
fejlesztésekről.
2011-ben többek között megvalósult:
– az Erdei Iskoláig vezető kerékpárút. A
polgármester elmondta, várhatóan tovább
bővül a kerékpárút, hiszen Bordány Önkormányzata Szeged felé kb. 5 km-es útszakaszra nyert támogatást,
– az Alkotóház áthelyezése és fejlesztése
– a szeméttelep rekultivációja és
– a Radnai utca 22. szám alatt – kistérségi pályázat keretében – a Szociális Szolgáltató Ház.

A 2012. évi tervezett fejlesztésekről is
beszélt. Így szót említett:
– Déryné Kulturális Központ udvarának
felújításáról
– a közösségi közlekedés fejlesztéséről
(kistérségi pályázat),
– Új sportöltöző megvalósításáról,
– az önkormányzati intézmények napelemes energetikai korszerűsítéséről,
– a bölcsődei ellátás és az önkormányzati konyha fejlesztéséről,
– a Horgásztó fejlesztéséről,
– a szennyvízberuházásról, mely várhatóan 2012. év végén kezdődhet el.
A közmeghallgatás további részében a
polgármester válaszolt a felmerült kérdésekre és észrevételekre.
Dr. Sugár Anita
jegyző

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
b) az előző évben az önkormányzattól
A helyi önszerveződő közösségek pénz-

Üllés Község Képviselőtestülete rendeletet alkotott a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről.
A 24/2008. (VI. 11.) Kt. ör. rendelet értelmében a 2009. évtől a civil szervezetek
pénzügyi támogatása pályázati úton érhető
el.
A pályázatot írásban, kizárólag a rendelet mellékletét képező Pályázati Adatlap
nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri
Hivatalban Nagy Attila Gyula polgármesterhez lehet benyújtani tárgyév január 20.
napjáig. A pályázati határidő elmulasztása
jogvesztő.

ügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.
(VI. 11.) Kt. ör. rendelet, valamint Pályázati
Adatlap a www.ulles.hu honlapon „Hivatal”
menüpontban „Pályázatok” link alatt érhető
el, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán vehető át.
A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés 90 napnál nem régebbi
másolatát, vagy a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb, 90 napnál
nem régebbi alapdokumentumát,

kapott pénzügyi támogatással történő elszámolást
c) a civil szervezet által pályázott összeg
felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.
A támogatás odaítélésről, a támogatás
összegéről a Képviselőtestület dönt.
A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban dr. Sugár Anita jegyzőnél
személyesen, vagy a 282-122/112-es melléken kérhető felvilágosítás.
Dr. Sugár Anita
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ BURSA
HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJASOK RÉSZÉRE
resztül tájékoztatják az Alapkezelőt (Közigaz- hallgatók részére:

Üllés Község Önkormányzata a 2012. évi
fordulóban 33 pályázót részesít támogatásban. A megítélt (havi 4.000,- Ft összegű)
ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként egy
összegben átutalni a Bursa Hungarica célszámlára. Az első utalás időpontja 2012.
január 31., ekkor 5 havi támogatási összeg
átutalására kerül sor. Ezt követően a felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók
jogosultságát, az interaktív web oldalon ke-

gatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle
Sándor Alapkezelő), hogy mely hallgatók
részére utalható át az 5 havi támogatási öszszeg. Az Alapkezelő a beérkezett támogatási
összegeket felsőoktatási intézmények szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási
intézményekhez.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a
felsőoktatási intézmény által az arra jogosult

RENDŐRSÉGI HÍREK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a körzeti megbízottak
továbbra is – a Polgármesteri Hivatal belső udvari épületében - várják az ügyfeleiket.
Rendőrségi ügyben hívható a 107-es segélyhívó, vagy az 581040-es telefonszámon a Mórahalmi Rendőrőrs.
Zámbó Gábor (telefon: 06/20/209-5313)
Csillag Zoltán (telefon: 06/20/232-6655)
körzeti megbízottak
Barna Dániel
06/30/587-8026
Üllési Polgárőr Egyesület elnöke
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2012. április 11., 2012. május 10. és
2012. június 11.
Ennek megfelelően a következő félév
5 havi támogatási összegének utalására
2012. augusztus 31 -én kerül sor, melynek
kifizetése a következő időpontokban történik:
2012. október 10., 2012. november 09.
és 2012. december 10.
Polgármesteri Hivatal

NYITVATARTÁS
Értesítjük Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy a
Polgármesteri Hivatal és az
Okmányiroda
ügyfélfogadása
a két ünnep között az alábbi módon alakul:
2011. december 27-e, kedd
ügyfélfogadás szünetel
2011. december 28-a, szerda
8-12 óráig, 12.30-16.30 óráig

2011. december 29-e csütörtök
– Polgármesteri Hivatal:
8-12 óráig és 12.30-16 óráig
– Okmányiroda:
8-12 óráig, 12.30- 15.30 óráig
2011. december 30-a, péntek
8-12 óráig
December 31-én
az ügyfélfogadás szünetel!

www.ulles.hu

TÁNCHÁZ ÜLLÉSEN

2011. november 5-én Üllésen volt a Kistérségi táncházak első őszi programja. Ez
a programsorozat 2009-ben indult útjára,
amelyben a kistérség néptáncosai havonta
más-más helyszínen találkozhatnak egymással, és teljesen kötetlenül, szabadon
szórakozhatnak különböző népzenékre. A
már ismert táncok mellett, új táncokat is
tanulhatnak a gyerekek, és természetesen
alkalom nyílik az ismerkedésre is.
A táncház szombaton 17 órakor kezdődött a Déryné Kulturális Központban, de sok
szülő és táncos már korábban ott volt, hogy
az előkészületekben is segítkezzen. Vajas

és zsíros kenyerek készültek, retket, paradicsomot, paprikát szeltek, almát vágtak fel, a
szomjazóknak teát főztek a segítők, a nagytermet pedig átrendezték a táncházra.
A kezdő időpontra minden készen állt,
és nemsokára a vendégek is megérkeztek.
Mintegy 180 fő vett részt táncházunkon
Mórahalomról, Üllésről és Zákányszékről,
nemcsak gyerekek, hanem felnőttek is. A zenét a Rézhúros Banda szolgáltatta. Dunántúli,
széki, szatmári, felcsíki, szilágysági, moldvai,
mezőségi, kalotaszegi zenékre táncolhattak a
gyerekek, akik pedig valamelyik táncot nem
ismerték, azok számára tánctanítás is volt.
Különlegesség volt, hogy a moldvai zenét a
mórahalmi Derendóc zenekar szolgáltatta.
Öröm volt látni, a sok boldog arcot, ahogy
a különböző zenékre önfeledten táncoltak. A
legnépszerűbb tánc a moldvai volt, amelyre szinte mindenki felállt táncolni. A táncok
között játékokat játszathattak a gyerekek,
és aki megéhezett, vagy megszomjazott,
az bármikor ehetett és ihatott az előtérben
megterített asztalokról. Persze végül elérkezett a búcsú ideje is, amikor a vendégek

ÜLLÉSI LABDARÚGÓ CSAPAT ŐSZI SZEREPLÉSE

köszönetet mondtak a vendéglátásért és a
kellemesen eltöltött délutánért, majd buszra
szállva, hazautaztak.
Mi is szeretnénk köszönetet mondani a
kulturális központnak a helyszínért, de legfőképpen a szülőknek, akik sok-sok süteménynyel és a felajánlott élelmiszerekkel, valamint

a vendéglátásban nyújtott segítségükkel felejthetetlenné tették vendégeink és az üllési
gyerekek délutánját is.
A szervezők nevében:
Ótott Zsolt

FELHÍVÁS

2011. december 4-én lezárult a Megye II.
osztályú labdarugó bajnokság őszi szezonja.
Az üllési labdarúgókat méltán tekinthetjük
az ősz meglepetés csapatának. Teljesen új
alapokról és sok kétség közt vágtunk neki
a bajnokságnak. Új csapatot kellet építeni,
az anyagi helyzet sem tűnt túl rózsásnak
az egyesületnél. A bajnokság során egyre
jobban összerázódott a csapat, sikeresen
beépültek a 92-93-as születésű fiatalok és
jöttek az eredmények is. Kialakult egy összetartó, egymásért küzdeni és az eredményért
harcolni tudó közösség. Ezt a nézők is megérezték és újra egy stabil 100-120 fős szurkoló gárda jött össze, akik több idegenbeli
mérkőzésre is elkísérték a csapatot, kialakult
a szimpátia a drukkerek és a csapat közt.
Most pedig nézzük a számokat: a csapat a 2. helyen zárta az őszi szezont 13 győzelemmel, 3 döntetlennel és 1 vereséggel
(ezt az örök rivális Bordány ellen szenvedtük
el nem kevés bírói segédlettel). Imponálók a
számok és bízunk a hasonló jó szereplésben
tavasszal is.

Nem szabad elmenni az Ifjúsági csapat szereplése mellet sem. Az ifiket szintén
újra kellet szervezni, mivel 5 főt felvittünk a
felnőtt csapatba. A 91-92 születésűeknek
kiírt bajnokságban az Üllési Ifiket főleg 9496-os születésűekkel sikerült feltölteni. Ennek ellenére tisztességesen helyt álltak és a
bajnokság 9. helyén zárták az őszi fordulót.
Azt is meg kell jegyezni, hogy a tabellán a 4.
helyezett és a 9. helyezett közt mindössze 5
pont különbség van.
Meg kell még köszönnünk az Üllési Önkormányzatnak, Nagy Ernőnek, Makra Jenőnek, Papp Dezsőnek, Maróti Zoltánnak, Nagy
Attilának, Polgár Attilának és Papp Zoltánnak
az anyagi segítséget, amivel hozzájárultak,
hogy zökkenőmentesen végig tudjuk vinni
az őszi szezont. Köszönjük a szurkolóknak is
a kitartó lelkesítést és a bérletek és jegyek
megvásárlását, mellyel mindannyian segítették a csapatot.
HAJRÁ ÜLLÉS!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet szeretnék mondani Zádori
Mónikának, hogy ismételten támogatta virágfelajánlásával a községet – szebbé téve a
település intézményei előtti területet.

Köszönetet mondunk azoknak, akik Édesanyánk, Balogh Györgyné (Kiskunmajsa, Kígyós 81.) temetésén részt vettek.
Jelenlétükkel és virágaikkal fájdalmunkat
enyhítették.

Ezúton szeretném megköszönni Kálmán
Szilveszternek, Sándor Gézának és Gyuris
Imrénének az Adventi ünnepekre felajánlott
fenyőfákat.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Gyászoló családjai

Nagy Attila Gyula
polgármester

Tóth András alpolgármester

2011. december 30-án ismét megrendezésre kerül a hagyományos Szilveszteri foci
teremkupa torna. Két korosztályban lehet jelentkezni: 35 év alatti, illetve a 35 év feletti
korosztályban. Várjuk a jelentkezést.

Helyszín: Fontos Sándor Általános Iskola
Tornaterme.
Időpont: 2011. 12. 30. Péntek.
35 év alattiak: 900-tól mérkőznek
35 év felettiek: 1300-tól mérkőznek
Jelentkezni lehet: 2011. 12. 29-ig. Lapu
Csabánál Tel: 30/336-0828
Tóth András
alpolgármester
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ORVOSI ÜGYELET

HOLDFÉNY TÚRA

Tájékoztatjuk a lakosságot a két ünnep közötti helyi orvosi ügyeletről:
december 27.
kedd
16-17 óráig
Dr. Joó András
december 28.
szerda
16-17 óráig
Dr. Csonka Erika
december 29.
csütörtök
16-17 óráig
Dr. Joó András
december 30.
péntek
13-17 óráig
Dr. Vereczkey Csaba
2011. december 30-a péntek délután 17 órától - 2012. január 2-a hétfő reggel
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.

Szeretettel várunk mindenkit, akinek
kedve van egy kellemes esti sétához.
Gyülekező és indulás:
2012. január 13-án, pénteken
17 óra 30 perctől
Gyülekező és indulás helyszíne:
Szabadság téri park
Világításról és innivalóról mindenki gondoskodjon.
Rácz Mihályné és Farkas Imréné - szervezők

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.

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
2011. december 31- január 1. Dr. Papp Zalán
20/973-9149, 30/239-2996
2012. január 7-8.
Dr. Fodor László
06/30/248-8433
2012. január 14-15.
Dr. Papp Sándor
06-30/487-9805
2012. január 21-22.
Dr. Papp Zalán
20/973-9149, 30/239-2996
2012. január 28-29.
Dr. Fodor László
06/30/248-8433

Meghívó

NÉPZENEI KONCERT
ÉS TÁNCHÁZ

2011.december 30-án 19 órai kezdettel óévbúcsúztató népzenei koncert és táncház lesz
Üllésen a Déryné Kulturális Központban.
Zenél: Fondor zenekar (Budapest)
Belépőjegyek a helyszínen 500 Ft-ért kaphatóak.

Szeretettel meghívjuk a község lakóit
a 2011. december 23-án (péntek)
17 órától
– Déryné Kulturális Központban - rendezendő
karácsonyi ünnepségre.
Nagy Attila Gyula
polgármester

BESZÁMOLÓ A 17. JÓTÉKONYSÁGI ÓVODA-BÖLCSŐDE BÁLRÓL. (MÁZLYPARTY)
Örömteli várakozástól, aggodalomtól, ki nem mondott reményektől vegyes érzelmekkel
készültünk az idei jótékonysági
bálunkra.
Féltünk és aggódtunk, hiszen
a terhek a szülőkre egyre nagyobb
nyomást gyakoroltak nem csak
az óvodai élettel kapcsolatban,
de a mindennapi megélhetést illetően is, a lehetőségek viszont
egyre fogynak. Mindezek tudatában készültünk fel arra is, hogy
kevesebb felajánlással, talán kevesebb anyagi hozzájárulással,
esetleg kevesebb vendéggel kell
számolnunk.
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Ez a rendezvény azonban
jó példája annak, hogy ha „jó
ügyet” szolgálunk, mire képes az
összefogás, a segíteni akarás, hiszen az egyre apadó lehetőségek
ellenére a rendezvény bevétele
meghaladta elképzeléseinket.
A bál megszervezésének és
levezetésének érdeme: Héjjáné
Kocsis Beáta SZMK elnök nevéhez fűződik.
A sikert köszönhetjük alábbi
támogatóinknak, segítőinknek:
A vacsorát biztosította: A Bali
23 étterem és Rádóczi Lajos.
A büfészolgáltatást vezette:
Gyuricza Máté, Strauszné Szűcs

Renáta és Bezdány Fruzsina
A talpalávalót a JAFFA- trió
húzta.
Az óvoda dolgozói, a szülők
és gyermekek műsora nyitotta és
alapozta meg a jó hangulatot. A
Forrai Péter által felajánlott fődíj,
a választási malac is gazdára lelt
a tombolatárgyak sorsolásakor.
A bál tiszta bevétele: 429 000
Ft lett.
A bevétel egy részéből ( 150
000 Ft) karácsonyi ajándékot,
játékokat kapnak a csoportok.
Terveink között szerepel fényképezőgép minden csoportnak,
hogy a gyermekek mindennapi

tevékenységeiről időben tudjuk
tájékoztatni a szülőket. Ezen kívül ágyak, székek, udvari játékok
szerepelnek terveink között.
A fenti eredményhez az alábbi vállalkozók, magánszemélyek
járultak hozzá felajánlásaikkal és
munkájukkal.
KÖSZÖNJÜK!
Mint minden évben, a „kisördög nem alszik” és kimarad valaki a listánkból. Ez csak az ő műve
lehet és a véletlené. Nagyon kérem, ne haragudjon ránk, inkább
szóljon és bepótoljuk!!!

www.ulles.hu
Az Óvodabál támogatói:
Acsainé Szikszai Julianna,
Ágoston István és családja
Ágostonné Szaniszló Ildikó
Alkotóház dolgozói
Babarcziné Rácz Mária
Bakóné Ficsor Gabriella
Balogh Antalné
Balogh Norbert
Baranyi Nándor és családja
Barna Dezsőné
Berczeli Zsolt és családja
Bezdány Fruzsina
Bezdány Zoltánné
Bigors Istvánné
Bigorsné Hargitai Éva
Bittóné Hertlein Brigitta
Bódi László és családja
Bodó Gergely és családja
Borbély József és családja
Borbély Józsefné
Bozsák Zoltánné
BÖBE Butik
Börcsök Csaba és családja
Budai Józsefné
Czékus István és családja
Czékusné Farkas Mónika
Czinkóczi Lajos
Csikós Szilvia
Csorba Péter Gáborné
Deméné Gyuris Margit
Dobai Imre

Dobi Zsolt és családja
Dr. Csonka Erika
Dr. Joó András
Dr. Nyáriné Tajti Anna
Dr. Szegedi Mónika
Dr. Molnár Gábor
Dudás Lászlóné
Fábián Józsefné
Farkas Ferenc
Farkas Katalin
Farkas Milán és családja
Farkas Mónika
Farkas Sándorné
Farkas Zoltánné
Farkasné Király Rózsa
Farkasné Paragi Éva
Farkasné Szögi Mónika
Felhő András és családja
Forrai Péter és családja
Garaba Csaba és családja
Gárgyánné Gyóni Anita
Görögné Suták Mária
Gyémántné Dudás Anikó
Gyuricza Máté
Gyuris Krisztián
Gyuris Mihály és családja
Héjja László
Héjjáné Kocsis Beáta
Hódi Zoltán és családja
Árpád Horgászegyesület-Üllés
Horváth Krisztina
Horváthné Vass Edit

Ifj. Seres Attila
Ifj.Tandari László és családja
Jász Péter és családja
Jernei János és családja
Jessica Hernandez Juhász
Jó András és családja
Jobbik Üllési Alapszervezet
Juhari László és neje
Juhász Attila és családja
Juhász Róbert és családja
Juhászné Bozsák Andrea
Kádár Józsefné
Kocsis Tibor
Kocsis Zoltán és családja
Kovács Apollónia
Kovács Károlyné
Kuklis Sándorné
Kurucsai Erika
Lábas László és családja
Lajkó Levente és családja
Lajkó Zoltán
Lajkó Zoltán és családja
Lajkóné Kardos Aranka
Lajkóné Tóth B. Orsolya
Lakatos Márta
Makráné Körtvélyesi Tünde
Máltai Szeretetszolgálat
Marmon Bt.
MÉRAI Kft.
Mészárosné Kocsis Anita
Mihállfy Lászlóné
Molnár Sándor és családja

Mulati Jenőné-COOP ABC
Náfrádi Szilvia
Nagy Attila Gyula és családja
Nagy Gábor és családja
Nagyapáti Emese
Nagyné Veres Zsuzsanna
Német Ferenc és családja
Németh Erika
Németh Gábor és családja
Németh László
Németh Tibor
Némethné Dobó Krisztina
Németné Rácz Tünde
Novákné Farkas Katalin
Önkormányzati Konyha dolgozói
Papp Dezső és családja
Papp Zoltán
PARTISCUM XI. Takarékszövetkezet
Patakiné Németh Ilona
Peták Antal
Petákné Erdélyi Rita
Péter Mihály
Péterné Juhari Ágota
Rádóczi Lajos és családja
Sandó Tamás
Sárközi Emília
Simhercz Zoltán-Virágbolt
Simonics János
Soós János Ottó
Strauszné Szűcs Renáta
Szabó és Tsa Pékség

Szabó Tibor és családja
Székácsné Csóti Zsófia
Szent Pál Patika
Sziráki Lászlóné
Szolnoki Tünde Júlia
Sztarek Bendesi Ágnes
Sztarek Jánosné
Sztarekné Terhes Anikó
Szűcs István
Tandari Éva
Tariné Barna Angéla
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
Tóth András és családja
Tóth Imréné
Tóth Imre és családja
Tóth Zsanett
Tupper-Droznikné Jutka
Varga Tibor
Vargáné Gulácsi Zsuzsanna
Vass Amarilla
Vereb László és családja
Vidéki Anikó
Zádori Antalné COOP ABC
Zádoriné Bata Zsuzsanna
Zámbó Attiláné
Zsemberi István
Bezdány Zoltánné
óvodavezető

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Mackó csoport hírei:
A Mackó Csoport
lelkesen készült az
„ovibálba”- Kéményseprőként lejtettük a
táncot, s kaptunk érte
sok-sok tapsot. Két anyuka varrta jelmezünket, s a többi anyuka is szívesen segített,ki
tombolát hozott, ki árult. Sokan jöttek bál
után mosogatni, a nagy vigasság után rendet rakni. Köszönjük mindenkinek a gyerekek
nevében!
Vártuk a Télapót is, aki bohóc és krampusz kíséretében meg is érkezett, hozott
csokit és ajándékot, kekszet. A CBA boltban
is vártak bennünket, ahol süteményt és lufit
kaptunk.
Sok program vár még ránk: Luca-napján
színházba megyünk Mórahalomra, a közös
csoport karácsonyt pedig dec. 16-án tartjuk.
Babóca csoport hírei:
Babócáék
tevékenységei a TŰZ
– téma köré és a januártól kezdődő VÍZmodul közös pontjaira
épültek.
– Megismerkedtek a TŰZ és VÍZ egymáshoz való viszonyulásaival, ill. egymásra
gyakorolt hatásukkal.
– Kísérleteztek és megtapasztalhatták a
halmazállapot változásokat, a víz átalakulását a tűz hatására gőzzé.

– Megismerhették a tűz veszélyeit és
jótékony hatásait is.
– A tűz és a nap melegén túl az emberi test melege, a család, az otthon melege
és az emberi Szeretet fontossága is helyet
kapott.
– Megtapasztalhatták a tűz és a föld
kapcsolatát. Mi magunk is tüzet gyújtottunk
és el is oltottuk. Azon túl, hogy felkészítettük
őket a tűzgyújtás veszélyeire, egyidejűleg
a hideg elleni védekezés lehetőségeivel is
megismerkedtek.
– Készültünk az ünnepekre, dalokkal,
versikékkel. A Karácsony a szeretet ünnepe, a család ünnepe. Mi is egy kis család
vagyunk, így december 16-án pénteken az
egész napunkat ennek jegyében töltjük gyertyafény mellett.
– Boldog, békés, szeretetteli Karácsonyt
kívánunk mindenkinek!
Mazsola csoport hírei:
A Mazsola csoport
sok eseményen vett
részt az utóbbi időben:
bábszínház, mozi, állatsimogatás, fellépés

az óvodabálon és a parkban. Járt nálunk Pepi
bohóc, és a Mikulás.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Vidéki
Anikó, Gajdacsi Beáta, Soós János Ottó báli
segítségét, Tóthné Bóka Gizella és Zsemberi
Istvánné finom süteményeit az adventi ünnepségen, valamint Farkasné Paragi Évának
és Kisházi Lászlónak a szereplőknek felajánlott ajándékait.
Nyuszi csoport hírei:
Az ünnepre készülődve
nemcsak
énekeket,
verseket
tanultunk,
hanem
ajándékokat is barkácsoltunk. A mikulásosból még a bölcsicseknek is jutott. Az
ajándékba kapott mézeskalács házikó köré
havas-fenyős-rénszarvasa tájat készítettünk.
Napról-napra figyeltük a búza fejlődését,
majd fel is használtuk ajándékkészítéshez.
Szülői kezdeményezésre egy hideg párásító
került a csoportszobánkba, reméljük, segít a
felsőlégúti bajok leküzdésében.
Bezdány Zoltánné
óvodavezető
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK

Farkas Gábornak és Tóth Tí- Gyuris Imrének és Farkas Tameának november 7-én 3590 marának november 24-én 3170
grammal Benett nevű
grammal Bence Gábor nevű,
gyermeke született
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI

HÍREK

Vass László és Hajdu Eliza üllési lakosok december 6-án,
Huszár László üllési és Krisztin-Német Anita ásotthalmi lakosok
december 10-én
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Tóth Károlyné (szül: Horváth Mária)
november 20-án elhalálozott, élt 78 évet.
Varga Károly János november 27-én elhalálozott, élt 70 évet.
Bakó János
november 29-én elhalálozott, élt 86 évet.
Süveg Istvánné (szül: Pesti Anna)
november 29-én elhalálozott, élt 75 évet.
Balogh Györgyné (szül: Nagy-György Mária)
december 1-jén elhalálozott, élt 89 évet.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

ÉLETMÓD KLUB
A Cukorbeteg Klub a Közösségi Pszichiátriai gondozottakkal társult,
ezért a jövőben Cukorbeteg és Életmód Klub néven folytatja
tevékenységét Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea közös
vezetésével.
2012 évi munkaterve:
Január 12. A pozitív gondolkodás
Február 16. A cukorbetegség étrendi kezelése
Március 22. Jóga elméletben és gyakorlatban
Április 19. A gondolat teremtő ereje
Május 17. A táplálkozás zavarai
Június 14. Stressz kezelés gyakorlata
Július 19. A cukorbetegség kialakulása és kezelése
Augusztus 16. Családi Nap – együttműködési lehetőségek
Szeptember 13. A cukorbetegség szövődményei, a megelőzés és
kezelés lehetőségei
Október 18. A cukorbetegség nem gyógyszeres kezelése - gyógynövények
November 22. Ki, hogyan éli meg a betegségét?
December 13. Ünnepélyes évzáró ülés

SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJLESZTÉSE ÜLLÉSEN

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) pályázatot valósít meg a Dél-alföldi Regionális
Operatív Program keretein belül. A project célja a szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése Üllésen. A pályázaton elnyert
támogatás összege 37.173.031,- Ft.
A pályázat keretei között a gondozási központ épületének kialakítása
történik meg új helyszínen (Üllés, Radnai u. 22.), valamint a fizikai
(mozgássérültek számára) és info-kommunikációs (látás- és hallássérültek számára) akadálymentesítés kialakítása.
Az épület akadálymentesítése az előírásoknak megfelelő rámpa, burkolt felületű mozgássérült parkoló és akadálymentes wc-zuhanyzó
helyiség létesítésével, valamint info-kommunikációs akadálymentesítés kialakításával valósul meg.
Az átalakítás-felújítás kapcsán korszerű, energiatakarékos műszaki
megoldások kerülnek kialakításra (napkollektor, kondenzációs kazán,
LED-es világítás).
Hőtechnikai korszerűsítés céljából a homlokzatfelületen dryvit hőszigetelő rendszer és a nyílászárók korszerűsítése valósul meg.
Az átalakítást követően az épület több funkciót lát el, egyrészt a község és a területi idősek alapellátásában nappali ellátást, családsegítő
és gyermekjóléti szolgálatot, diszpécserszolgálatban segélyszolgálatot. Az idősek alapellátása a déli étkeztetést is magában foglalja, így
melegítőkonyha készül. Az étkezőn túl foglalkoztató társalgó és egy
pihenő helyiség kerül kialakításra. Elhelyezésre kerül egy intézményvezetői iroda, adminisztrációs funkcióval, illetve az itt dolgozóknak
egy szociális vizesblokk öltözővel.
A pályázatban Közreműködő Szervezet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Szegedi Területi Iroda
(6722 Szeged, Gogol u. 3.).
Nagy Attila Gyula
polgármester
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

V2012.ÉRADÁS
január 4-én (szerdán) 10-14 óra között véradás lesz a
Déryné Kulturális Központban.
Személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát kérjük, hozzanak
magukkal.
Segíts, hogy segíthessünk!

APRÓHIRDETÉS
Üllés központjában családi ház ELADÓ!
Érd.: 06/70/232-35-05

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

