2011. február

XVII. évfolyam 2. szám

„Ébred a természet” címmel
gyalogtúrát szervez az üllési

ALKOTÓHÁZ
2011. 03. 26-án 15 órai
kezdettel
gyülekezĘ: az Alkotóháznál 1430 –tól.
Szükséges hozzávalók:
egy kényelmes cipġ,
levegġre vágyó hangulat
és egy fényképezġgép.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezĘk!

LAKATOS ZSUZSA
NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Szeretettel hoztam e szép csokrot,
s köszöntőmet mindenkinek mondom.
Nőket köszönt most az egész világ,
hát nyíljon nékik a sok színes virág.
Az életet, szerelmet tőlük kaptuk,
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk.
Általuk vagyunk igazán valakik,
tudom most dalom, messzire hallatszik.
Kívánom, legyen minden nő boldog,
s szálljanak el végleg a bús gondok.
Hulljon reájuk jókívánságom e napon,
egész évben - és minden Nőnapon.
Lakatos Zsuzsa versével szeretném a
településen élő minden kislányt, nagylányt,
anyát, mamát köszönteni.

Nagy Attila Gyula polgármester

MEGEMLÉKEZÉS

FONÓS FARSANGI BÁL

Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából

2011. március 5-én 19 órai kezdettel
tartja a Fonó Néptáncegyüttes hagyományos farsangi bálját, amelyre minden bulizni
vágyó érdeklődőt sok szeretettel várunk.

2011. március 15-én, kedden 18 órakor
a Déryné Kulturális Központban
(Felszabadulás utca 48.)
megemlékezést tartunk,
melyre tisztelettel meghívjuk a település
lakosságát.
Az est programja:
kulturális műsor
fáklyás felvonulás
tábortűz

A belépőjegy ára: 3000 Ft
Ami lesz:
– Boka Gábor és alkalmi színtársulata
előadja Circus Minimus című darabját.
– disznótoros vacsora
– A Salsa Juanita zenekar szolgáltatja
a báli zenéket.
– Patyi Zoltán és zenekara népzenét játszik.
A farsangi öltözetben érkezőket külön
díjazzuk!

Szervezők

Fonó Néptáncegyüttes

www.ulles.hu

A KÉMIA ÉVE
2011.a Kémia Nemzetközi Éve, melynek
jelmondata:
„Kémia – a mi életünk, a mi jövőnk”
Ez alkalomból a Magyar Kémikusok
Egyesülete iskolai kísérlet akciót kezdeményezett, melybe iskolánk is bekapcsolódott.
Időpontja: 2011. január 26.
Mottója: VÍZZEL TÜZET – TŰZZEL VIZET!
Ezen a délután négy vízzel és tűzzel kapcsolatos kísérletet végeztünk el.
Az első kísérlet: „Vízi csata” – papírcsónakot üvegkádban lévő vízre helyeztük, majd
megtisztított nátriumdarabkát tettünk a csónakba. A nátrium kölcsönhatásba lépett a
vízzel, eközben hő keletkezett, ami a papírcsónakot lángra lobbantotta.

A második kísérlet: Éghetetlen papír.
Alkohol és víz keverékébe, régi papírpénzt
áztattunk, majd meggyújtottuk. A gyorsan
párolgó alkohol elégett, a vízzel átitatott papír nem gyulladt meg.
A harmadik kísérlet: „A kémikus kiskertje”. Vízüveg és víz keverékébe különböző
fémsókat tettünk (réz-szulfát, kobalt-klorid,
nikkel-szulfát). Rövid idő múlva ágas-bogas
képződmények nőttek az üvegben.
A negyedik kísérlet: Virágszínezés. Tömény ételfestékes vízbe fehér szegfűt és
gerberát tettünk. Az ételfesték beszínezte a
virágszirmot.
7.a és b osztály tanulói

VICC ROVAT
Egy férfi egy álláshirdetésre jelentkezik
az állatkertben. Kiderül, hogy az állatkert legfőbb látványossága, a gorilla, nemrég pusztult el, és attól félnek, ha ez kiderül, nem jönnek majd a látogatók. Az állatkert igazgatója
magas fizetést igér a férfinak, ha jól eljátsza
a gorilla szerepét jelmezbe öltözve.
A jelentkező megdöbben az ajánlaton,
de mivel nagyon kell neki a pénz, elfogadja
az állást. Beöltözik és bezárják a ketrecbe. A
produkciója egészen jól sikerül, a látogatók
odavannak a gorilláért. A férfi egyre jobban
belejön a mókába, le-fel ugrál, mászik, hintázik. Egyszer azonban egy akrobata mutatvány rosszul sül el, a magasban ugorva nem
tud elkapni egy kötelet, és áttörve a rácsokat
átzuhan az oroszlán ketrecébe. Míg a földön
fekszik, az oroszlán egy hatalmasat üvölt. A
férfi rémülten kiabálni kezd: „Segítség! Segítség!” Erre az oroszlán közel hajol hozzá és
a fülébe súgja:
– Ne ordíts, te őrült! Mindkettőnket ki
fognak rúgni!
Két autós beszélget:
– Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett a rendőr kétezer forintra, mert nem a
látási viszonyoknak megfelelően közlekedtem.
– Miért, mit nem láttál?
– A rendőrt.
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MÁRCIUS HAVI ORVOSI ÜGYELET
1.
2.
3.
4.

kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

4-e péntek délután 17 órától – 7-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
7.
8.
9.
10.
11.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

11-e péntek délután 17 órától – 14-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
14. hétfő

16-17 óráig

Dr. Joó András

14-e hétfő délután 17 órától – 16-a szerda reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
16. szerda
17. csütörtök
18. péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika

18-a péntek délután 17 órától – 21-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.

21.
22.
23.
24.
25.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
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. Vereczkey Csaba
Dr. Joó András

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

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

Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika

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:
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

IPARŰZÉSI ADÓRÓL
Az elmúlt időszakban többen foglalkoztak
az iparűzési adóval. Ennek a helyi adónemnek
valamilyen fokú változtatásával, sávosításával, csökkentésével, esetleges eltörlésével.
2006 és 2010 között többször foglalkozott a
képviselőtestület is ezzel a kérdéssel.
A képviselő- és polgármesterjelöltek
meghallgatásának fórumán több jelölt által
javasolt iparűzési adó csökkentésére reagálva beszédemben kijelentettem, hogy nem
lehetséges ennek az adónemnek a csökkentése. Az állításomat az elmúlt négy év testületi üléseinek iparűzési adóval kapcsolatos
vitáira, valamint a minden év elején előtérbe
kerülő költségvetési rendelet tárgyalásaira alapoztam. A tény az, hogy technikailag
lehetséges az iparűzési adó csökkentése,
viszont racionális érvek mentén a józan ész
nem ad rá lehetőséget. Üllés Község iparűzési adó bevétele megközelítőleg 60 millió
forint. Ennek nagy százalékát egy magyar
olajipari cég fizeti, évente 25-30 millió forintot. A többi, millió feletti iparűzési adót fizető
cégek között vannak értékesítő szövetkeze-

tek, energiaszolgáltatók (villamos, gáz) stb.
Ha tegyük fel 1 %-kal csökkentjük az iparűzési adónk mértékét, akkor az olajipari cég
vezérigazgatója gondolom, megköszöni Üllés
képviselőtestületének a 15 millió forintos engedményt. Ezek után a felelős döntést hozó
képviselőtestület azon fogja törni a fejét,
hogy az önkormányzati törvény által előírt
kötelező feladatait, például oktatási feladatokat, egészséges ivóvíz ellátást, köz és szociális étkeztetést, település fenntartással kapcsolatos feladatokat hogyan lássa el a közel
30 millió forinttal csökkentett költségvetésből. Mindezek mellett az a település, mely
lemond az iparűzési adójának bizonyos részéről , az egyes normatív úton járó forrásokról is automatikusan le kell, hogy mondjon.
Kedvezményt saját hatáskörében a testület
megállapíthat, maximum 2,5 millió forintos
adóalapig – ahogy azt Üllés község képviselőtestülete meg is teszi. Ennél az adóalapnál
50 ezer forint az adófizetési kötelezettség,
amiből a helyi iparűzési rendeletünk értelmében 20% kedvezmény érvényesíthető, azaz

40 ezer forintot fizet be a vállalkozó az önkormányzat számlájára. Mindezek tudatában
szívesen veszek minden kezdeményezést,
ami segíti a a helyi vállalkozások, őstermelők működését, valamint az önkormányzat
költségvetésének egyensúlyban tartását.
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT

VÁLLALKOZÓK!
A Vállalkozók és Értelmiségiek Szervezete 2011.03.24-én 17 órai kezdettel a Napos
Piac épületében munkaerő támogatással
kapcsolatos tájékoztató beszélgetést tart.
Előadó: Kondor Árpádné a Mórahalmi Munkaügyi Központ vezetője.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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1%
A 2010. évi személyi jövedelemadó
1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére
ajánlhatja fel a lakosság:
– „Üllés Lakosságáért” Közalapítvány
Adószáma: 18457122-1-06
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
Adószáma: 18452512-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– Árpád Horgászegyesület
Adószáma: 18461974-1-06

– „Üllési Suli” Alapítvány
Adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
– Üllési Ifjúsági Sportegyesület
Adószáma: 18474141-1-06
– Árpád-Központ Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány
Adószáma: 18478602-1-06
MÁSODIK 1 %
Ha a 2010. évi személyi jövedelemadó
második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a
www.apeh.hu internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak
részére megképezett technikai számokról
(ha a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011
számot írhatják be.)

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ
„A Kknyt. Módosításának célja, hogy a
járműtulajdonos (üzemben tartó) kérésére
a járműnyilvántartás tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó) mobil rádiótelefon
számát, továbbá elektronikus elérhetőségét.
A járműnyilvántartás adattartamának bővítésével és az új adatokból történő adatszolgáltatás jogalapjának megteremtésével válik
biztosítottá, hogy a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő elszállítása esetén a járműtulajdonos
(üzemben tartó) rövid úton értesíthető legyen. Ha a járműnyilvántartás tartalmazza az
üzemben tartó szöveges üzenet fogadására
szolgáló elérhetőségét és/vagy telefonszámát, akkor az intézkedést foganatosító közterület-felügyelőnek a felügyeleten keresztül
egy alkalommal meg kell kísérelni az üzemben tartó értesítését az intézkedés megkezdéséről. Ha az üzemben tartó az értesítésre

adott válaszában jelzi, hogy 15 percen belül
a helyszínre érkezik, és a járművet eltávolítja,
akkor az intézkedést fel kell függeszteni. Ha
a jármű használója 15 percen belül érkezik
a helyszínre, akkor a csökkentett költséget
sem kell megfizetni. Ha a jármű használója
15 percen túl érkezik a helyszínre, az eljárás
során csökkentett költség abban az esetben
számítható fel, ha a közterület-felügyelő rendelkezésére a jármű rögzítését vagy elszállítását végző személy a helyszínre érkezett,
és a jármű rögzítésének vagy elszállításának
előkészületét megkezdte.
Ha a járműnyilvántartásban már bejegyzett tulajdonos, illetve az üzembentartó csak
az elérhetőségeinek (telefonszám) bejegyzésére irányuló kérelmet terjeszt elő, azt az
okmányiroda 2.300 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően bejegyzi.

HELYI ADÓK
BEFIZETÉSE
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2011. I.
félévi magánszemélyek kommunális adóját,
az iparűzési adó előleget, valamint a gépjárműadót késedelmi pótlékmentesen március
16-ig lehet befizetni.
A befizetési csekkeket minden bel- és
külterületi lakos postai úton fogja megkapni.
Köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

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
Március 5-6. Dr. Papp Sándor
06-30/487-9805
Március 12-13. Dr. Szőke Csaba
06-30/324-5032
Március 14-15. Dr. Papp Zalán
06-20/973-9149, 30/239-2996
Március 19-20. Dr. Nyári László
06-30/499-7241
Március 26-27. Dr. Hursán Mihály
06-30/998-6139

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGBEN
A közösségi ellátás többcélú társulás
keretében működő szociális alapszolgáltatás, melyet hét település együttműködésével hívott életre a Homokháti Kistérség.
2005 január 1-től a tevékenység vezetését
Üllés, 2011 január 1-től pedig a többcélú társulás vezetését Ásotthalom látja el.
A hét település: Ásotthalom, Forráskút,
Mórahalom, Ruzsa, Üllés, Öttömös és Zákányszék
A közösségi ellátás célja: mentális és
lelki betegségben szenvedő betegek lakókörnyezetükben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

2 meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
3 a kezelőorvossal és a háziorvossal
való kapcsolattartás során a szolgáltatást
igénybe vevő mentális-és egészségügyi állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
4 pszicho-szociális rehabilitációt, mentális-és szociális gondozást,
5 az orvosi vagy egyéb terápiás kezelés,
szolgáltatás ösztönzése, azok elérése és biztosítása,
6 közösségi programok, foglalkozások
szervezése, lebonyolítása, szabadidő hasznos eltöltése, (kézműves, üvegfestő, gipszkiöntés stb.) társas kapcsolatok fejlesztése.

A közösségi ellátás keretében biztosítjuk
a következő szolgáltatásokat:
1 lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,

A szolgáltatások biztosítása térítésmentesen történik.
Helyszín:
Üllés, Déryné Kulturális Központ
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Közösségi ellátás fogadónapja:
minden hétfőn 12-16 óra között
(falugazdász iroda),
kedd - péntek 8-12 óra között
(gondozási központ)
Kapcsolattartó:
Lapuné Füredi Andrea
közösségi gondozó
06-30-383-4976; 06-30-349-5469
Kalmár István Sándor
közösségi koordinátor
06-20-220-8958
Egyéb esetben a szolgáltatást végző és
a szolgáltatást igénybe vevő között létrejött
megállapodás alapján történik a kapcsolattartás.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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MÁRCIUS HAVI MISEREND
1-jén Kedden 16:00-kor Tóth Sándorért,
3-án Csütörtökön 8:00-kor Papokért,
4-én Pénteken 8:00-kor Rózsafüzér társulat élő és meghalt tagjaiért,
5-én Szombaton 16:00-kor Paplógó Illés- Móra Erzsébet, fiúk Antal, Tóth AndrásFodor Mária és a meghalt családtagokért,
6-án Vasárnap 9:00-kor Újvári István,
Újvári Gergely – Sebők Veronika, Rózsa Sándor- Dudás Etelka, Kisapáti Antal, Dudás Veronika és a családtagokért,
8-án Kedden 16:00-kor Ádám András,
Ádám Mihály- Sándor Máriáért,
10-én Csütörtökön 8:00-kor Kisapáti
Mátyás – Kálmán Julianna, Maróti ImreZádori Rozáliáért,
12-én Szombaton 16:00-kor Nagy Józsefért,
13-án Vasárnap 9:00-kor Balog József,
Gyuris István- Menyhért Gizella és a meghalt
családtagokért,
15-én Kedden 16:00-kor Szunyog Jó-

zsef, Bálint István – Kálmán Mária, Szunyog
Ferenc – Vass Júlianna élő és a meghalt
családtagokért,
17-én Csütörtökön 8:00-kor idős Fodor
Józsefért és meghalt nagyszülőkért,
19-én Szombaton 16:00-kor Ádám Mihály – Sándor Mária és a meghalt gyermekeikért,
20-án Vasárnap 9:00-kor Sárközi József,
Sárközi Mária, Mészáros Mihály, Móra Ágnes, fiúk és lányukért,
22-én Kedden 16:00-kor Turcsik Valériáért,
24-én Csütörtökön 8:00-kor Huszár Sándorért és meghalt családjaiért, Vass VilmosMészáros Johanna és meghalt családjaiért,
26-án Szombaton 16:00-kor Kondász
Szilveszter – Vidéki Magdolnáért és a nagyszülőkért,
27-én Vasárnap 9:00-kor Pesti AntalCsukonyi Margit, Rácz Gáborért,
29-én Kedden 16:00-kor Gera Máriáért,

31-én Csütörtökön 8:00-kor Idős Lajkó
Sándor, Lajkó Sándor – Farkas Rozália, Német Ferenc – Tajti Mária nagyszülőkért lesz
a szentmise.

EGY FÉNYES NAP KRÓNIKÁJA
Március 15-én reggel hat és nyolc óra
között a Dohány és Síp utcák sarkán álló
ház első emeletén Petőfi Sándor, Jókai Mór,
Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula tanácskozott a teendőkről. Jókai és Bulyovszky egy
proklamációt szerkesztett, mely a 12 pontot
is magában foglalta. Ezután mind a négyen a
Pilvax kávéházba mentek. Itt Jókai felolvasta
a proklamációt, Petőfi pedig elszavalta március 13-án megírt versét, a Nemzeti dalt.
Innen indultak szakadó esőben 10-15en az orvosi egyetem elé, ahol Petőfi újra
elszavalta versét, Jókai pedig a proklamációt olvasta fel a medikusoknak. Végigjárva
a jogászokat, politechnikusokat, a néhány
ezer főre duzzadt tömeg 11.30 körül érkezett a Landerer és Heckenast nyomdához.
Petőfi, Jókai, Irinyi József, Degré Alajos, és
Vidats János bementek, és a tulajdonostól
a 12 pont és a Nemzeti dal kinyomtatását
követelték. Landerer némi ellenállás után
beleegyezett ebbe, majd bezáratta magát a
főnöki irodába. Mikor végre elkészültek az
első példányok, Petőfi a Nemzeti dalt, Irinyi
a 12 pontot olvasta fel az izgatottan várakozó
tömegnek, majd a többi nyomtatványt a nép
közé szórták.
Dél körül a vezérszónokok feloszlatták
a tömeget azzal, hogy ebéd után 15 órára
gyűljenek össze a Nemzeti Múzeumhoz népgyűlésre.
Délután a múzeumnál már kb. tízezer ember gyűlt össze, ahol Vasvári és Irinyi szónokolt. A közhiedelemmel ellentétben Petőfi itt
nem szavalt, csak egy kisebb beszédet mondott. Elhatározták Táncsics Mihály kiszabadítását a budai vár helytartótanácsi börtö-

néből, majd hatfős bizottságot választottak
Pest Város Tanácsával való tárgyalásra.
A városházához igyekvő tömeghez ekkor csatlakozott Klauzál Gábor és Nyáry Pál,
hogy lecsillapítsa a radikalizálódó tömeget
és átvegye a mozgalom irányítását.
A városházán a két liberális politikus és
a fiatalok bizottsága a tanáccsal a 12 pontról
vitatkozott, melyet nagy nehezen el is fogadtak, mivel a tanácsterembe tóduló 300 fő,
valamint az épület előtt várakozó 10-15 000
ember nagyon megrémítette a városi tanács
vagyonos polgárait. Az egyik nyomtatott
példányt aláírták és lepecsételték, majd fél
öt körül megválasztották a Közbátorsági Választmányt.
A nép és a bizottmány tagjai a hajóhídon
átmentek a budai várba, s a Helytartótanács
elé terjesztették a 12 pontot, ismertették az
eddigi történéseket. A bécsi forradalomtól
és a majdnem húszezres kavargó sokaságtól megrémült tanács alelnöke, gróf Zichy
Ferenc fél hat körül mindenbe beleegyezett:
eltörlik a cenzúrát, a sajtó ellenőrzését a sajtótörvényig egy bizottság látja el, s nem vetik be a katonaságot a rend helyreállítására,
amelyet ezentúl az 1500 főre szaporítandó
pesti polgárőrség fog ellátni.
Délután hat órakor kiszabadult börtönéből Táncsics Mihály, akit feleségével együtt
diadalmenetben, polgárok által önként húzott
hintóban vittek a pesti Váci utcában álló „A
Nádorhoz” címzett fogadóhoz, ahol a tulajdonostól ingyen szállást kapott.
Este kivilágították a várost, 19 órakor a
nép által már előzetesen kívánt Bánk bán előadását szakította meg a Nemzeti Színházba

betóduló sokaság. Elénekelték a Himnuszt,
a Szózatot, s számos egyéb dalt, Egressy
Gábor a Nemzeti dal elszavalása után más
verseket adott elő.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének
egyik legdicsőségesebb fejezete. Társadalmi
reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia
részévé vált. Szerves része volt az 1848-as
európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el a sikeres
katonai ellenállásig. Az utódok számára a
legfontosabb, hogy méltón emlékezzenek a
hősökre, akik a nemzetért és a szabadságért
áldozták életüket.
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
Üllés Község Képviselőtestülete 2011.
február 15-én tartotta meg első soros, nyílt
ülését.
Első napirendi pontban az önkormányzat 2011. évi költségvetését 607 964 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A
2011. évi költségvetés legfontosabb jellemzője, hogy a kiadásoknál a feladatok ellátásához szükséges pénzeszközök rendelkezésre állását tartottuk szem előtt.
Az előző évhez képest a normatív állami
hozzájárulások összege csökkenést mutat,
melynek mértéke mintegy 3,5 %. Az oktatásra kapott csökkenő normatívák egyik összetevője a csökkenő gyermeklétszám, a másik
legalább ilyen fontos tényező a normatívák
fajlagos összegének csökkenése.
Az átengedett személyi jövedelemadó
helyben maradó része 8 %, mely az előző
évhez képest 1,2 %-kal nőtt. Az átengedett
adók másik jelentős tétele a jövedelemkülönbség mérséklése, melynél 6,7 millió forintos csökkenés van az előző évhez képest. (Ez
a normatíva szorosan összefügg a település
adó-erőképességével.)
Az előző évhez hasonlóan Forráskút oktatási intézményeinek költségvetése beépült
Üllés önkormányzatának költségvetésébe.
A személyi juttatások és a kapcsolódó
járulékok a működési kiadások 56,0 %- át
képezik. A közalkalmazotti illetménytábla és
a köztisztviselői illetményalap 2011. január
1-jével sem változott. 2011. évben is tervezni kellett a közoktatási ágazatban a minőségi munkáért járó kereset-kiegészítést.
A természetbeni juttatások összetétele és
feltétele nem változott a 2010. évhez képest,
csak a köztisztviselőknél történt egy bruttó
200 000,- Ft-os maximalizálás, így ezen juttatások mértéke a 2010. évi költségvetéshez
képest némiképp csökkent.
A dologi kiadások előirányzata az intézmények zavartalan működéséhez szükséges
előirányzatokat tartalmazza különös figyelemmel az ellátandó feladatokra és a közüzemi díjak 2011. évi növekedésére. Megjelenik a cégautó adófizetési kötelezettség és a
rehabilitációs hozzájárulás ötszörös mértékű
növekedése.
A szociálpolitikai juttatások összege az
előző évi előirányzathoz képest 2 millió forinttal növekedett, mely elsősorban a szociális ellátásokhoz kapcsolódó központi finanszírozások változásával függ össze.
Az idei évben sem fedezik a működéshez
szükséges tervezett kiadásokat a várható
bevételek, így a költségvetés működési célú
forráshiányának összege 71 046 ezer Ft.
Az előző évhez képest ez több mint 50
%-os növekedést jelent, mely egyrészt a bevételi oldalon jelentkező normatív hozzájárulások és átengedett adók 11 millió forintos
csökkenése miatt, másrészt a dologi kiadá-
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sok előirányzatai közt a belvíz-védekezésre
betervezett 10 millió forintos keret miatt
alakul így. Az évközben jelentkező többletbevételek, melyek nem meghatározott cél vagy
feladat miatt jelentkeznek, ezt a hiányt fogják
csökkenteni. Ilyen bevétel a normatíva pótigénylés, a tervezett adóbevételek esetleges
magasabb teljesülése, valamint a kiadási
előirányzatoknál tervezett, de fel nem használt összegek.
A 2011. évi költségvetéshez kapcsolódóan megtárgyalták a Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi támogatási
kérelmét. A tűzoltóság lakosságszám arányában 100 Ft/fővel kérte a támogatást, ez
az önkormányzat költségvetésében 322.700
Ft-os kiadást jelentene. A testület úgy döntött, hogy a kérelmet ebben a formában nem
támogatja. A Képviselőtestület úgy döntött,
Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság számára a jövőben benyújtani kívánt
működési/fejlesztési pályázat Üllésre eső
önerejét biztosítja majd (a pályázati önerő
konkrét összegének ismeretében a képviselőtestület újbóli döntése szükséges)
A képviselők második napirendi pontban a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásához beérkezett pályázatok
elbírálásáról döntöttek. A pályázati felhívásra 14 szervezet nyújtott be támogatási kérelmet. 4.700.000 Ft-os támogatási igényt. A
Pénzügyi Bizottság javaslatára 3.100.000 Ftos kerettel az alábbi szervezetek a következő
összeggel kaptak támogatást:
„Remény” Nagycsaládos Egyesület
150.000 Ft
Üllési Polgárőr Egyesület
200.000 Ft
Üllési Labdarugó Club
1.000.000 Ft
Üllési Árpád Horgászegyesület 50.000 Ft
Üllési Nyugdíjas Klub
70.000 Ft
Üllési Ifjúsági Sportegyesület 1.000.000 Ft
Üllés Község Polgármesteri Hivatal Szakszervezeti Bizottsága
0 Ft
Pedagógusok Szakszervezete
0 Ft
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület 150.000 Ft
Kincsem a Lovassportért, Egészséges
Gyermekekért, a Természetért Alapítvány
250.000 Ft
Máltai Szeretetszolgálat Üllési csoportja
60.000 Ft
Üllési Cukorbeteg Klub
40.000 Ft
Üllési FONÓ Alapítvány
100.000 Ft
Zöldü(l) és Környezetvédő Egyesület
30.000 Ft
(a testület a Pedagógusok és a Polgármesteri Hivatal szakszervezeteinek támogatási kérelmét – elutasította azzal, hogy az
nem felel meg a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló 24/2008.(VI.11)ör. rendelet 2.§ (3)
bekezdésének, vagyis a két szervezet nem
közérdekű feladatot lát el)

A Képviselőtestület harmadik napirendi pontban az Egészségügyi alapellátás
helyzetéről szóló tájékoztatást fogadta el.
A napirend keretében Dr. Joó András, Dr.
Csonka Erika, Dr. Joó Andrásné, Dr. Takács
Zsuzsanna és a Védőnői szolgálat beszámolóit olvashatták, illetve hallgathatták meg az
anyaghoz kapcsolódó kiegészítéseket.
Aktuális kérdések napirend között a
képviselők
– a Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatal törvényességi észrevételére kiegészítették a testület 84/2010.(X.13)önkormányzati határozatát – összegszerűen is
megállapították Nagy Attila Gyula polgármester költségtérítését, (költségátalányának
összege: bruttó 95.079 Ft),
– a Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatal törvényességi észrevételére – mely
szerint Tóth András alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, így a határozatban foglalt döntés
tartalma is – nyílt ülésen határoztak a tiszteletdíj összegéről.
A hivatal kifogásolta azt is, hogy a törvény alapján az alpolgármester tiszteletdíjának minimumösszege nem lehet kevesebb,
mint a 4,5 -ös szorzószám és a 2010. évben
meghatározott illetményalap (38.650 Ft)
szorzata, vagyis bruttó 173.925 Ft/hó. Az
alpolgármester minimumösszegnél kisebb
összegben történő megállapítása csak abban az esetben lehetséges, ha az alpolgármester ilyen irányú kérelmet terjesztett elő.
Tóth András az ülés előtt kérelemmel fordult
a képviselőtestülethez, hogy a törvény rendelkezéseitől eltérően – kisebb összegben
– 2,2-es szorzóval, vagyis bruttó 85.030 Ft/
hó összegben legyen megállapítva a tiszteletdíja.
– több ponton módosították a Használati és Szolgáltatási Szabályzatot. (a szabályzat módosított szövege a www.ulles.hu
honlapon olvasható)
– elfogadták Dr. Joó Andrásné rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmét,
mely szerint a jövőben a működési engedély
módosítása után a rendelési idő az alábbiak
szerint változna:
Hétfő:
7:30 - 14:15 óra
Kedd:
12:00 - 18:45 óra
Szerda:
7:30 - 14:15 óra
Csütörtök:
7:30 - 14:15 óra
Péntek:
nincs rendelés
(A pénteki napokon jelentkező akut eseteket – az OEP-pel történt helyettesítési szerződés alapján – Dr. Gál Klára ruzsai és Dr.
Dancsik Zoltán pusztamérgesi fogszakorvosok látják majd el. )
– elfogadták a buszvárót bérbe vevő bérlő cégnévmódosítási kérelmét. A módosítás
értelmében az önkormányzattal szerződést
kötő „Mracskó Petra” bérlő helyett jogutódja
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az „Elmo Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság„ lesz feltüntetve a bérleti szerződésben.
– döntöttek a belvízzel összefüggő vis
maior támogatási kérelem benyújtásáról. A
támogatást 235.708 Ft saját forrás biztosítása mellett – 2.121.377 Ft összegben kérjük,
– jóváhagyták a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzatát, valamint a Társulási
Megállapodását,
– elfogadták az önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Együttműködési Megállapodását,
– határoztak a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. Mely
szerint az intézmény 2011. július 4-e és július 22-e között zárva tart.
A Képviselők két rendelet alkotásáról
döntöttek:
– új rendeletet alkottak a helyi iparűzési
adóról, melynek oka:
A piaci, vásározó kiskereskedelmi tevékenység, mint ideiglenes jellegű adókötelezettség 2011. január 1-jétől kikerült a törvényi szabályozás hatálya alól. A Helyi adókról
szóló törvény változásaira, illetve a Jogalkotásról szóló törvény rendelkezéseinek nagymérvű módosítására figyelemmel indokolt a
jelenlegi – „A helyi iparűzési adóról” szóló
28/2007.(XII.19)Kt.ör rendelet – hatályon
kívül helyezése, ezzel egyidejűleg egy új a
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő helyi rendelet megalkotása (jogalkotásról szóló törvény szerint a szabályozás nem lehet
indokolatlanul párhuzamos, vagy többszintű,
vagyis az önkormányzati rendeletben nem ismételhető meg magasabb szintű jogszabályban rögzített rendelkezés – az adómérték és
az adókedvezmény mértéke jelen rendelet
megalkotásával nem változott).
– új rendeletet alkottak a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről, melynek
oka:
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló jogszabály
szerint az önkormányzatnak rendeletben kell
meghatároznia a hivatali helyiségen kívüli és
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályait, valamint ezen esetekben a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat és az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
A testületi ülésről szóló jegyzőkönyv, illetve az elfogadott előterjesztések, rendeletek a www.ulles.hu honlapon – „a Képviselőtestület menüpontban – a Képviselőtestületi
jegyzőkönyvek 2011.” link alatt olvashatóak.
Nagy Attila Gyula polgármester

JÁRHATÓ DŰLŐUTAKÉRT
Az elmúlt év belvizes időjárásának köszönhetően február 22-ig szinte folyamatos volt a védekezés bel- és külterületen
egyaránt. Az Önkormányzat eddig közel 20
millió forintot költött el szivattyúk, átereszek
vásárlására, árokásásra, külterületi utak
helyreállítására, javítására. Ezért különösen
fontos, hogy a káresemény után rendbe tett
közműveket, árkokat, utakat rendeltetésszerűen használjuk. Ez közös felelősségünk!
Arra kérek minden külterületi föld és tanyatulajdonost, hogy a dűlőutakat a saját ér-

dekükben kíméljék! Kérem továbbá, hogy a
külterületi szállítás, valamint mezőgazdasági
gépi munka során keletkező károkat a munkát végző tulajdonos, vagy szolgáltató állítsa
helyre. Továbbá kérem a tisztelt lakosságot,
ha ilyen jellegű problémát észlelnek, hívják a
282-122-es telefonszámon a műszaki irodát,
vagy személyesen jelezzék a Polgármesteri
Hivatal műszaki előadójánál.
Köszönettel: Nagy Attila Gyula
polgármester

FALUGAZDÁSZ HÍREK
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy az őstermelői igazolványok érvényesítését március 20-ig kell elvégezni ahhoz,
hogy az igazolványok január 1-jétől legyenek
érvényesek.
Későbbi érvényesítés esetén az adott
naptári naptól kezdődik az igazolványok érvényességi ideje.
A január 1-jei érvényesség a főállású
őstermelők esetében fontos, mert ha nem
érvényes az igazolvány, akkor a járulékfizetésüknek nincs jogalapja.
Felhívom a gyümölcstermelők figyelmét,
hogy a gázolaj jövedéki adó visszaigénylését

minél hamarabb eszközöljék, hogy a minimális gázolaj támogatási igényeket május
31-ig érvényesíteni tudjuk.
Aki monitoring adatszolgáltatásra kötelezett az MVH felé, azt március 15-ig teheti
meg. A kötelezettek listája a falugazdásznál
található meg.
Bővebb információt Halász Zsolt falugazdásznál kaphatnak. Fogadóórája minden
héten kedden, szerdán 8-16 óráig és csütörtökön 13-16 óráig a Déryné Kulturális Központban.
Tel.: 06-30/337-25-35

IN MEMORIAM TARI FERI BÁCSI
Szerdán délután csörgött a
telefonom, és Kriszti barátom
szomorú hangon közölte a rossz
hírt- Feri bácsi befejezte földi
pályafutását. Mi „fiókák”, ahogy
Feri bácsi szólított minket. El
sem hittük, hogy ez a pillanat
eljöhet, pedig tudjuk jól, hogy az
élet könyvét nem mi írjuk. Szomorúan álltunk össze újra egy
csapattá, hogy elkísérjük tanítónkat, mentorunkat, és barátunkat utolsó útjára. Akarvaakaratlan újra és újra előtörnek belőlünk a
régi emlékek. Gyermekek voltunk, mikor Feri
bácsi citeratanfolyamot szervezett. Gábor Sanyi, Gábor Kriszti, Ferenczi Pisti és jómagam
úgy gondoltuk, a nagyszülők citeratudása,
a hagyományőrzés és a hobbi iránti érdeklődésünkre építve elkezdjük a tanfolyamot.
Mondhatom mindannyiunk nevében, jó döntés volt. Ettől a perctől kezdve egy csapatként, barátként tekintettünk egymásra. Tanítónk szinte családtagként foglakozott velünk,

és nem csak a citeratudása volt
az, amiből tanulhattunk. Serdülő
fiatalként hallgattuk idős barátunk jó tanácsait, intéseit, amire most is úgy gondolom nagy
szükségünk volt. Minden héten
máshol tartottuk a citeraórákat
saját otthonainkban, és talán ez
is hozzájárult ahhoz, hogy még
családiasabb legyen a légkör.
Olyan dolgokat is megosztottunk egymással, amit csak egy baráttal lehet, például a
kamaszkori problémák, szerelmi ügyek. Feri
bácsinak mindenhez volt jó gondolata, tanácsa. Bárcsak személyesen köszönhetnénk
meg neki ezeket az éveket ma, de az Úr másként döntött. Hiszem, hogy odafenn biztosította neki a fájdalommentes örök életet.
Feri bácsi! Megköszönve munkásságodat, szomorú szívvel búcsúzunk tőled!
Fiókáid nevében: Nagy Attila Gyula

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllés Körkép márciusi lapszámának lapzártája 2011. március 21-e, 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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POSTALÁDA
Kérjük azokat a Kedves Olvasókat, akik a „postaláda” rovatban kívánnak cikket megjelentetni, hogy lássák el címmel, monogrammal, esetleg
aláírással alkotásaikat. Elérhetőségüket, nevüket pedig minden esetben tüntessék fel a beadványaikon!
(név, telefonszám)
Köszönjük!
Szerk.

TISZTELT JOBBIKOSOK!
Szeretnénk egy pár szóval reagálni az
utóbbi Árpád Népe lapban megjelentekre.
Felháborít sok embert ez az állandó
mocskolódás, áskálódás, amit hónapról hónapra olvasunk ebben az újságban, a „Jobbik hírmondóban”.
Kérdéseink lennének egy néhány Önök
által kifogásolt intézkedéssel kapcsolatban:
– Ha nem ellopott és az adófizetők pénzéből készült ez a lap, akkor miből?
Ez a néhány „szponzor” a hirdetéseiből,
vagy ilyen bőkezűek a támogatók?
– Ön, mint a helyi szervezet elnöke, ezt
ingyen, társadalmi munkában végzi?
Szerintünk sok a ráérő ideje, amit fordíthatna segítő szándékkal a falu felvirágoztatására is!
– Miért kell egymás ellen uszítani az
embereket, csak azért, mert a Jobbik úgy
érzi, mindig neki van igaza?
– Kis település a miénk, biztos mindenkinek van egy adott témáról más vélemény,
de nem segítni kellene egymást inkább, mint
szítani a tüzet?
– A Jobbik az nem rasszista párt ugye?
Miről is olvasunk minden hónapban a megjelenő lapjukban?
– Utcanév táblák? Miért is felháborítóak
ezek a nevek? Kérdezzük meg mennyibe is
kerülne Önök szerint az Önkormányzatnak, a
családoknak, akiknek ki kellene az össze okmányukat cserélni, bár Ön szerencsés, mert
egy „semmitmondó” nevű utcában lakik.

– Mit tett le az asztalra a Jobbik
Üllésen?
– Hányszor volt építő, segítő javaslatuk
az önkormányzat felé?
– Helyi ünnepségek, rendezvények alkalmával mikor ajánlottak fel bármilyen segítséget is?
Sorolhatnánk még a felháborodásainkat,
de inkább szeretnénk javaslatot tenni Önnek
és a segítőinek.
Ez az aktív Jobbik ahelyett, hogy felróná
a valós vagy vélt hibákat a Polgármester úrnak a Jegyzőnek, menjenek be a hivatalba
és ötleteikkel, javaslataikkal és főleg anyagiakkal tegyenek javaslatot, mit, hogyan és főleg miből lehet „okosan”, ésszerűen megoldani! Úgy gondoljuk, egy ekkora településen
lényegtelen ki melyik pártnak a tagja, nem
kell haragudni a másik embernek, mert ő éppen nem került be a választások alkalmával
a helyi Vezetésbe. Nem a Parlamentben vagyunk, hogyha nem tetszik valami, felállunk
és kivonulunk!
Van egy jó mondásunk, nekünk magyaroknak:
„Üres konyhában bolond még a szakács
is”
Véleményünk szerint bírálni, kritizálni annak van joga, aki maga is keményen, fenntartások nélkül részt vesz a munkában is!
Sok üllési, jóérzésű lakos nevében: Kissné

KARRIER TANÁCSADÁS KOROSZTÁLYTÓL
FÜGGETLENÜL
(MUNKALEHETŐSÉG, VÁLLALKOZÁSOK LÉTESÍTÉSE)

WARC - World of Arts and Crafts: Karrier
tanácsadás Üllésen
Dátum: 2011.03.08. (Kedd) Kezdés:
17:00 Várható befejezés: 19:30
Helyszín: Déryné Kulturális Központ
A szegedi MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
a szabadkai FOKUS Alapítvánnyal közösen
elindította a WARC (Welcome to Arts and
Crafts) „Megújuló művészetek és kézművesség” című projektjét, amelyet az Európai
Unió támogatásával a Magyarország-Szerbia -IPA- Határon Átnyúló együttműködési
Program keretében valósít meg.
A project fő célja a fenntartható művészet és a kultúra helyi hatása, továbbá a
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határon átívelő – szerbiai és magyarországi
fiatalok kultúr- és oktatási szférájának kölcsönhatása, elsődlegesen Szabadka és Szeged melletti kisebb településeken.
Célunk, hogy bátorítsuk az embereket a
hagyományos kézműves foglalkozások elsajátítására is, amely lehetőséget nyújthat
új gazdasági vállalkozások beindítására,
ezáltal biztosítva a pénzügyi fenntarthatóságukat.
A Karrier Tanácsadásra minden üllési lakost korosztálytól függetlenül tisztelettel vár
a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány!
www.warc.eu www.matrix.zug.hu

LEVÉL R.G. OLVASÓNKTÓL
Gr. Klébersberg Kunó jeles tetteit sokan
elismerik, jól is teszik, de ki volt az, aki mindezt lehetővé tette számára? Horthy Miklós
Kormányzó.
1944-ben Horthyt náci fogságba ejtik, s
családjával Németországba hurcolják.
A hatalmat egy dühöngő fanatikus horda
veszi át Szálasi Ferenc vezetésével, akinek
semmi se drága, csak a saját hatalmunk
szilárduljon meg alapon Budapestet prédára
dobják, s a végső kitartás jegyében romhalmazzá lövetik.
Azok, akik a megszállást felszabadulásnak Ítélik meg, innen nézve igazuk is lehet:
ezen fanatikusok alól valóban fel kellett szabadítani hazánkat.
Mentsen az Isten a mindenkori fanatikusoktól!
Sokan nem tudják még ma sem, hogy
Hitler és Lenin, mindkettő Marxista, s Bécsben két sakkparti közben a szocializmus megvalósításáról álmodoztak, egyikük nemzeti,
másikuk nemzetközi alapon képzelte ezt el!
Az eredményt mindenki ismeri!
Ami pedig a ma divatos neonáci mozgalmat illeti, nem ismerik Hitler véleményét pl.
a magyarokról! Ami magyarra fordítva: – ” a
magyarság segédnép a harmadik garnitúrából!”
Ez utóbbiak nem tartoznak ugyan az utcáink elnevezéséhez, de talán rámutatnak egyegy történelmi összefüggésre, mert röviden
ezek a gyökerek!
Lehet itt néhány jeles magyar hazafi
nevét szíves figyelmükbe ajánlani: Tormay
Cecilé. Prohászka Ottokár, Baross Gábor, Kodály Zoltán, Benedek Elek, avagy pl. a magyar csúcsoktatás egyik jeles képviselője;
Rátz László, aki a világhírű Fasori Gimnázium
matektanára volt. Tanítványai között szerepel
Wigner Jenő Nobel díjasunk, Neumann János, Kandó Kálmán, Kálmán Imre, Stein Aurél, még Petőfi Sándor is köztük volt. Igaz ő
még a korai, kezdeti időben.
Már csak ezért, mert minek nekünk „Bolognai”, mikor van nekünk Fasori oktatásunk,
amilyen a világon sincs! És voltak, sőt vannak
jeles piarista gimnáziumok! Vannak nekünk
olyan művészeink, akikről az egész világon
nevezhetnek, olykor neveznek is utcákat.
Vannak olyan sportolóink, akikről szintén
nem kell szégyenkezve utcákat elnevezni.
Tudják, hogy Bátorfi Csilla asztaliteniszezőről
Németországban utcát neveztek el? Itthon
nem! Mert nekünk Hámán Kató kell!
Üllés, 2011 február 18.
R.G.
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE OLDALA
csoport hírei:
A vírusok ágynak döntötték a mackó bandát,
Így kis létszámmal folytattuk az óvodát!
Az iskolába induló Mackóknak, megnézte a fogát
Zsuzsika néni.
S finom gyümölcsöt is hozott, amit köszönünk
szépen Neki.
A szülőknek volt szülői értekezlet
Ami egy kicsit hosszúra sikeredett.
Örültünk nagyon az érdeklődő anyáknak-apáknak,
Megbeszéltünk sok-sok mindent, mit a gyermekeik produkálnak!
Megnézték a szép rajzaikat, hallgatták a dicsérő szavakat,
S persze, hogy miben lehet még ügyesedni, hisz mindig „akad valami”!
A szép hóesésben elindultunk sétálni, az iskolába,
A farsangi meghívókat a kezünkben szorongatva.
Márti néni mikor mosolyogva kilépett a tanáriból,
A gyermekek arcára is mosolyt varázsolt.
Mindenki kapott egy kedves mosolyt, pillantást,
S ígéretet, hogy a nyílt héten ellátogat hozzánk.
Kevesebb létszámmal, de azért jókedvvel,
Készülünk a nyílt hétre szeretettel.
Minden érdeklődőt várunk a farsangra.
Mókában, vidámságban telik a csoportunk napja!
csoport hírei:
Pitypang csoportunk a tél dacára beüzemeltette „Pitypang-gazdaságát”
Áttetsző terepasztalunkat bevetettük: búzával, kukoricával, virágokkal, tökkel, babbal.
A tápanyagokban gazdag virágföld, a meleg,
a fény és a gondos öntözés meghozta „gyümölcsét”. Napról-napra
figyelhettük a csírák előbújását, a gyökerek terjeszkedését, a növekedést. A mintagazdaságot a többi csoport is megcsodálta. A búzacsírát meg is kóstoltuk.”Lázasan” készülődünk a tavaszváró-télűző
ünnepünkre, a Farsangra, melyet február 25-én pénteken délelőtt
tartunk. Mindenkit szeretettel várunk!
csoport hírei:
A Mazsola csoport a VÍZ témakörével ismerkedett meg az elmúlt időszakban. Megfigyeltük
a víz és a növények közötti kapcsolatot, beszélgettünk a takarékos vízfelhasználásról. A vízben
élő állatok közül a halakat és a teknősbékákat

figyeltük meg, gondozzuk őket. Tapasztalatokat szereztünk a víz
halmazállapotairól: jég, hó, pára. Barkácsoltunk vízi közlekedési eszközöket: tutajt, kishajót. Meséket és verseket hallgatunk, tanultunk
meg a vízzel kapcsolatban, amelyekhez illusztrációt rajzoltunk. Megtekintettük a „Jeromos a remeterák” című bábelőadást, ami mindenkinek nagyon tetszett.
csoport hírei:
Februárban sok időt tudtunk fordítani kézügyességünk fejlesztésére. Ismerkedtünk az
ecsettel történő festéssel, papírtépéssel, vágással, ragasztással, kavicsmozaik készítésével.
Készültünk a farsangra, tervezgettük ki milyen jelmezt ölt magára. Gyakorolgattuk verseinket, körjátékainkat, közös táncot próbáltunk, melyeket szeretnénk
bemutatni a szülőknek, vendégeknek farsangi ünnepünkön, megmutatva ezzel milyen sokat ügyesedtünk az elmúlt hónapokban.
Bölcsőde:
Értesítjük a tisztelt érdeklődőket, hogy 2011.
március 21-én nyílt napot tartunk a bölcsődében. Ezen a napon bárki betekintést nyerhet a
bölcsődei életbe, az ott folyó munkába.
Esetleg, ha valaki számára nem megfelelő
ez az időpont, telefonos egyeztetés után másik alkalommal is belátogathat hozzánk. Az időpont-egyeztetés céljából ez a telefonszám
hívható: 06-20/250-38-60.

Kedves Szülők! A takarítási szünet ideje: 2011. július 4-22-ig tart.
Nyitás július 25-én.
Bezdány Zoltánné
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde tagintézményvezető

ALKOTÓHÁZ MÁRCIUS HAVI PROGRAMJA
1.
3.
5.
12.
15.
19.
22.
26.
29.

(kedd)
(szombat)
(kedd)
(szombat)
(kedd)
(szombat)
(kedd)
(szombat)
(kedd)

Így készül a rongybaba
A nemezelés fortélyai
Dekupázs technikával üvegre, fára
Készítsünk kokárdát gyöngyből, horgolva
Foglalkozás elmarad
Papírszövés zsinórkészítés körmöcskével
Kesztyűbáb és társai
„Ébred a természet” gyalogtúra gyülekező 14:30 -tól
Újságpapírból kosárfonás

A foglalkozások 15 – 18 óráig tartanak,
a kerámia műhely folyamatosan működik.

AZ ALKOTÓHÁZ
TÁMOGATÓI 2010-BEN
Balogh Ferenc, Palcsók László, Hunyadvári Tóth Jánosné – Üllés, Kátó Andrea – Szeged,

Polgármesteri Hivatal Üllés, Bozsity Bt.,
Gazdakör, Szalai Géza – JOKER Söröző, Maróti
Zoltán – Szikvíz Üzem, Zádori Antalné – 24.
ABC Üllés, Rigó Józsefné élő hozzátartozói,
Bozsákné Patyik Rózsa, Szabó Lajosné Szikora
Katalin, Ifj. Papp Dezső, Mulati Jenőné, Hódi
Jánosné, Jernei Jánosné, Hecskó Józsefné,
Simon Mihály, Fáncsik Judit, Kuklis Sándorné,

István, Rácz Vilmos és családja, Zsiros Tibor, Ocskó Lajos, Hegedűs Csaba, Szekeres
Mihályné, Monostori Nándorné, Horváth Károly, Balogh Lászlóné, Zsila Gáborné, Ördög
Györgyné, Tóth Mihály, Sári Istvánné, Hódi
Zoltán, Patyik Mihályné, Zádori Zoltánné, Rabi
Imre – Bordány, Móráné Maróti Éva – Szeged,

Napközi Konyha dolgozói – Üllés

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóink segítségét és felajánlásait, amivel az
Alkotóház tevékenységét és környezetét gazdagították.
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„LÚD-TOLL”
Történt egyszer, nem is olyan régen,
talán az elmúlt évben, egy kis falu csendes
utcájában. Ott, ahol élt öreg és fiatal, no meg
jó néhány gyerek, olyan igazi eleven kölykök.
Élt abban az utcában egy fiatal házaspár, két
csibész gyerkőccel: Liával és Tomkával.
Szomszédjukban meg ott lakott Örzse mamó
egyedül, kicsi, ám csodaszép házikójában.
Ennek a mamónak nem tudott senki sem a
kedvébe járni. Ha köszöntek neki az arra járók, ő csak zsörtölődött, morgolódott. A kutyákra, macskákra sem nézett jó szemmel,
pedig neki is volt mindkettőből, de azokat
különlegesnek tartotta. A szomszédjában
Lia meg Tomka sem játszhatott gondtalanul,
mert Örzse mamó mindig szidta őket:
– Ti rossz kölykök nem tudtok már
csendben maradni? Nincs apátok, anyátok,
aki megtanítana viselkedni? - Lia és Tomka
kicsit féltek Örzse mamótól, de azért játszottak tovább. Örzse mamónak ugyanis nem
születtek gyermekei, így unokái sem voltak,
akik meglátogathatták volna időnként. Hajlott háta ellenére azért még rendben tartotta
pici kertjét, és a házikót, ám barátkozni nem
akart senkivel. Egy nap megszólalt Tomka:
– Te Lia! Van egy jó ötletem! Át kellene
menni mamókához, hátha nem is olyan rossz
néni.
– Óh, Tomka, mit akarsz? Felesleges az
egész! Tudod senkivel sem barátkozik, minket pedig egyenesen utál!
– Nem úgy van Lia! Én gondoltam valamire! Virág nyílik a mi kertünkben, éppen
elég. Mi lenne, ha egy csokorral vinnénk
neki, no meg néhány szemet a kedvenc cukorkánkból?
– Jó! - helyeselt Lia. Gondolta, úgy sem
jutnak a kapun belül, vagyis nem lesz itt semmilyen barátkozás. Egy szép napon Tomka
szedett néhány szál virágot, és a zsebébe
dugott két szem cukorkát, mivel már csak
ennyi maradt az egész csomagból. Liával kéz
a kézben indultak Örzse mamó kapujához, de
az bizony zárva volt! Bekopogtak, és mamó
kinézett:
– Mit akartok itt gyerekek? Tűnjetek a
szemem elől, de minél előbb! Még ti sem
hagytok békén? Tomka megszeppenve szólt:
– De Örzse mamó! Mi csodát hoztunk
neked!
– Csodát?! Mi az a csoda? Olyan is létezik? – Létezik bizony! - mondta ekkor már Lia
is. Örzse mamó szíve meglágyult egy kicsit,
no meg a kíváncsiság sem hagyta nyugodni, így kinyitotta a kaput, beengedve a két
gyereket.
Beléptek és köszöntek is illedelmesen:
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„PIRIKÉM”

– Szép napot Örzse mamó! Hoztunk
neked virágot, meg cukorkát, a kedvencünkből! Hallottuk, ma van a születésnapod, és
sok-sok boldogságot kívánunk! Tudom, hangoskodunk, és talán rosszak is vagyunk, de
azért most fogadd szeretettel szerény ajándékunkat!
Örzse mamó meglepődött, mert arra
igazán nem számított, hogy ez a két gyerek,
akiket nem kedvelt, most könnyeket csalnak
ki szeméből.
– Tudjátok gyerekek, én olyan egyedül
vagyok, már nagyon régen! Senki sem nyitotta rám az ajtót, már évek óta. A postás
hozza minden hónapban a nyugdíjamat, de
mindig rohan tovább, pedig olyan jó lenne
elmondani neki, hogy mennyire fáj a magányom! Ti félve ugyan, de eljöttetek hozzám,
és ezzel nagy örömet szereztetek nekem!
Tudjátok mit!? Játszhatnánk együtt! Nekem
van egy nagyon-nagyon régi társasjátékom.
Nem bolti, óh nem olyan az! Azt még valamikor az én anyukám csinálta, és mi azzal
játszottunk! - A két gyerek rögtön elfogadta
az ajánlatot. Örzse mamó megkóstolta a cukorkát, a gyerekeket pedig megkínálta finom
kaláccsal.
– Tudjátok sütök néha, csak úgy megszokásból, de sohasem tudom, ki eszi majd
meg. A Bodri kutyám, meg a Cirmi cicám
szokta megenni a maradékot. Én bizony már
alig eszem, de ti most meghoztátok az étvágyam, és a jókedvemet is!
Addig- addig játszottak, beszélgettek,
hogy közben beesteledett. A gyerekek szülei
már mindenütt keresték őket, végül átszóltak
Örzse mamóhoz is:
– Itt van Lia és Tomka?
– Persze, hogy itt vannak! - mondta Örzse mamó – Tudjátok, nem is olyan rosszak,
meg neveletlenek ezek, csak én gondoltam
róluk ezt. Most azonban jó kedvet hoztak a
házamba, és remélem máskor is eljöhetnek
hozzám!
– Persze, örömmel engedjük el őket! felelték a szülők. Lia és Tomka boldog volt,
de a szüleik is! Másnap mintha másfelől kelt
volna fel a Nap, csoda történt! Örzse mamó
kinyitotta a kaput, és ő köszönt előre minden
arra járónak. Az emberek meglepődtek, hogy
vajon mi lelte az öregasszonyt, hisz nem csinált az még soha ilyet! Az utóbbi időben főleg nem!
– Gyerekek! A ti utcátokban nincsen Örzse mamó? Olyan néni, vagy bácsi, aki egyedül él, akire rászakadt a magány? Próbálkozzatok ti is csodát tenni, amíg nem késő!
Pirimami a virágoskertből

„Pirikém” huszonhárom éves,
Szeret velem jönni, utazni.
Néha öttel is szeret lenni,
Ha elégedett, szemet hunyni.
Türelme kezd fogyni, pillant rám,
Ez nem elegendő Gazdikám!
Jelzi nekünk, újra adjunk már!
Ám még többet, jobbat, teliket.
Ekkor a szeme tágra nyílik,
Mereven, vörösen piroslik.
Nemcsak háromezret kérek most:
„Ötöt, tízezret, vagy még többet.”
Mert a kirándulásnak vége!!
Gyalog irány a végtelenbe.
Én meg itt maradok, egyedül,
Új tulajt várok szüntelenül.
Ilyen az én kedves „Pirikém”.
Nem beszél, csak szemezget némán,
Megkapja étkét, elégedett,
Még duruzsol is, s velem maradt.
Vers egy Lada 1200-es üzemanyag visszajelzőjéhez. :)

ÖRZSE MAMÓ

Magyarország egyik legnagyobb, hazai tulajdonban lévő cégcsoportja, a QUAESTOR
CSOPORT
MEGTAKARÍTÁSI TERMÉKEI
értékesítési lehetőségét kínálja fel akvizíciós rendszerének keretein belül
ÜLLÉS és vonzáskörzetében.
Amit nyújtunk:
• széleskörű és versenyképes termékpaletta
• jelentős bevételi lehetőség
• 20 éves piaci jelenlét és tapasztalat
• elismert márkanév
• rendszeres oktatás és help desk
Amit elvárunk:
• meglévő ügyfélkör, kiterjedt kapcsolatrendszer
• alapszintű pénz- és tőkepiaci ismeretek
• számlaképesség
• tevékenység: értékpapír- és árutőzsdei
tevékenység: 6612
• erkölcsi bizonyítvány
• minimum középfokú végzettség

A JELENTKEZÉSEKET AZ ALÁBBI
ELÉRHETŐSÉGEKEN VÁRJUK:
telefonszám: +36 30 336 6114
e-mail: csilla.orlovszky@quaestor.hu

www.ulles.hu

KÖNYVTÁRI HÍREK
könyvtár kínálatában megtalálták a nekik
tetsző olvasmányokat is.

SAKK-MATT A KÖNYVTÁRBAN
Ha szeretsz játszani és gondtalan kikapcsolódásra vágysz, minden szerdán 16
órától gyere a könyvtárba. Nagy szeretettel
várjuk a sakkozókat! A szakkör vezetője Seres Lajos.

A 3. osztályos tanulók „Az okos könyv
– mit, honnan, hogyan c. könyvtári foglalkozáson vettek részt. Az órán megismerkedtek
a diákok a könyvtári renddel, a különböző
dokumentum típusokkal, játékos feladatokat
oldottunk meg, megtanulták hogyan használják az enciklopédiákat, lexikonokat, szótárakat, mi a különbség a szépirodalmi művek és a szakkönyvek között, de olvastunk
mesét, zenét hallgattunk, játszottunk, még
énekeltünk is és persze jókat nevettünk. Az
osztálytól csodaszép rajzokat kaptam, amiknek nagyon örültem és a könyvtárat fogják
díszíteni. A gyerekek közül sokan ellátogattak már a könyvtárba és ügyesen használják a megszerzett ismereteket és persze a

KÖNYVAJÁNLÁS - FANTASY KEDVELŐK
FIGYELEM!
Anthony Sheenard: A Főnix ébredése
Évezredek óta élnek közöttünk kiválasztottak, akiknek két élet jutott: egy a valóságban, s egy az álmaikban. Elérkezett az idő,
amelyben a valóság és
a mágikus világ többé
nem elválasztva, hanem
együtt kell, hogy létezzen. Ezer és ezer ember
ébred immár napról
napra abban a másik
világban, megfertőzik

modern gondolataikkal, technikai tudásukkal. Ezer és ezer ember ébred reggelenként
saját ágyában, s hozza magával ide a harc
gyilkos szellemét. Az álomvilágban háború
készül, a valóságban titkosszolgálatok lendülnek akcióba. A gigászi, sorsfordító erők
játszmájában hogyan jut központi szerep egy
spanyol grafikusnak, egy magyar fantasy írónak és egy volt orosz Specnaz-katonának? A
Dreamworld világának legelső regénye egy
olyan történetet tár az olvasók elé, amely
már megszületésekor legendává vált.
Dave Howard: A Démoncsászár fejvadászai
Dave Howard a Mysterious Universe
legendás korának kapuit nyitja ki ismét: a
Démoncsászár uralkodásának idejében játszódó történetben nem kevéssé híres és
hírhedt alakok jelennek meg, mint a császári
család tagjai vagy mint
Peter és Brett Shaw
és persze feltunningolt
űrhajók, fekete csuklyások, távoli bolygók
és megoldhatatlannak
látszó helyzetek. A mágia és a valóság határa
kellemes szórakozást
nyújt minden fantazi
rajongónak.
JÖN! JÖN! JÖN! – Krimi a javából
Stieg Larsson: A tetovált lány (Millennium trilógia kötetei)

ELMÚLT A XVII. ISKOLABÁL
2011. 02. 12-én 18 órától gyülekeztek a
vendégek a megújult Déryné Kulturális Központban, ahol Czakóné Dudás Mónika által készített ízletes díszítés és a Kiskunhalasi Hangulat zenekar halk zenéje fogadta a terembe
belépőket. A báli megnyitó után a szülők és a
pedagógusok tánca következett, majd a művészeti iskolások fergeteges cigánytánca, a
„cigányvajda” Ótott Zsolt közreműködésével.
A két műsorszám kellő hangulatot biztosított
az estének, ehhez hozzájárult Rácz György
finom svédasztalos vacsora összeállítása és

Gyuris Mihály birkájából készült pörkölt feltálalása. A süteményt Rácz István és Soós
Zoltánné biztosította. Aki megszomjazott, a
Fodorné Bodrogi Judittól hozott italkínálatból
válogathatott, Soós Olivér és felesége kiszolgálásában. Volt aki a vacsorát Maróti Zoltán
szódavizével öblítette le. Hogy az asztalokon
minden rendben legyen Ágostonné Szaniszló
Ildikó, Vidéki Tímea, Vass Csaba és Túri Csaba gondoskodott.
Ha éjfél, akkor tombolahúzás, amely nyeremények nélkül nem lehetséges.

Megköszönjük a szülőknek, vendégeknek, a boltosoknak felajánlásaikat. Sokan
Simonics János és Nagy László festményeit
szerették volna megnyerni a sok-sok ajándék közül. A fődíjat a bordányi Foliaplast Kft
ajánlotta fel.
A bál sikerességét 323.100,-Ft bevétel is
jelzi, amelyet az iskola a gyermeknap emlékezetessé tételére fordít.
Szülői Munkaközösség
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CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Farkas Péternek és Fodor Szilviának január 19-én 3910 grammal Gábor Alex nevű
gyermeke,

Székács Péternek és Csóti Zsófiának 2011.
február 6-án 3910 grammal Levente nevű
gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Kálmán Józsefné (szül: Gera Mária Veronika) 2011. január 30-án
elhalálozott. Élt 71 évet.
Tari Ferenc 2011. február 2-án elhalálozott. Élt 82 évet.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

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

APRÓHIRDETÉS
Két szobás, fürdőszobás, központi fűtéses tanya eladó.
Üllés, Árpád dűlő 16.
Hajvágás, frizurakészítés elérhető áron, az Ön otthonában. Hívjon, házhoz megyek!
Baló Lívia: 30/989-0553
Kiscsoportos angol nyelvtanfolyamot szervezünk a Déryné Művelődési Házban az érdeklődők itt helyben jelentkezzenek. Várható
kezdés időpontja 2011. március.
Autóvezetői tanfolyam indul a Déryné Művelődési Házban. Az
első megbeszélés
2011. március 3. (csütörtök) 18 óra.
Támogatások - pályázatok megfejtése, értelmezése, adatszolgáltatása több éves múlttal.
seres.attila.lajos@gmail.com
Tf.: 30/6192533

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a TermelĘket, hogy 2011. évre a paprika
termékértékesítési szerzĘdések kötését
megkezdjük a Bács-Zöldért ZRT. részére.
2011.február 25-március 10-ig.
LehetĘség van a Bács-Zöldért ZRT. mellett létrejött
Hirös Paprika TÉSZ-be tagként való belépésre.
A belépési díj 20.000 ft/fĘ.
A mĦködési hozzájárulás 1%
SzerzĘdéskötéshez szükségesek:
-ĘstermelĘi igazolvány
-regisztrációs szám
-adószám
-termĘterület hrsz-a
A vetĘmag árát a TÉSZ tagoknak nem kell kifizetni,
azt majd a beszállított áru értékébĘl vonjuk le.
VetĘmagok: - Kápia - T 112-9,30ft/szem
MÁGUS10ft/szem
Pritamin -Bihar-10ft/szem
-Kabala-8,20ft/szem
-Pritavit-8,30ft/szem
SzerzĘdéskötés helye:
Juhász Attila
6794 Üllés, Jókai u .5.
Telefon:/06-30-382-1322/

Várjuk leveleiket a rendezveny@ulles.hu -ra.

Magyarország egyik legnagyobb, hazai tulajdonban lévő cégcsoportja, a QUAESTOR CSOPORT
UTAZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
értékesítési lehetőségét kínálja fel akvizíciós rendszerének
keretein belül
ÜLLÉS és vonzáskörzetében.
Amit nyújtunk:
• széleskörű és versenyképes termékpaletta
• jelentős bevételi lehetőség
• 20 éves piaci jelenlét és tapasztalat
• elismert márkanév
• rendszeres oktatás és help desk
Amit elvárunk:
• meglévő ügyfélkör, kiterjedt kapcsolatrendszer
• számlaképesség
• erkölcsi bizonyítvány
• minimum középfokú végzettség

A JELENTKEZÉSEKET AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN VÁRJUK:
telefonszám: +36 30 336 6114
e-mail: csilla.orlovszky@quaestor.hu

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

