2011. január

XVII. évfolyam 1. szám

B.Ú.É.K.

2010 Ó- ÉV BÚCSÚZTATÓ

B orongós napok tűnjetek tova,
O kkal szomorú ne legyél soha.
L épteid kísérje töretlen szerencse,
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre.
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai,
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai.
Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő,
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő.
É vek ha múltok, ha elszálltok napok,
V idámságot, örömet számolatlan adjatok.
E lfusson most az óévnek malaca,
T öbbé ne legyen senkinek panasza.
K erüljön betegség, bánat messzire,
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe.
V ágyaid sorra valóra váljanak,
Á lnok szavak többé ne bántsanak.
N övekedjen az igaz barátok tábora.
O kosan élj, ne legyél ostoba.
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!
Benedekné V. Katalin

Üllés Község Képviselőtestülete nevében
Egészségben és Sikerekben Gazdag Boldog
Új Évet kíván Nagy Attila Gyula polgármester.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Simhercz Zoltánnénak, a Felszabadulás utca 45.
szám alatti Virág-, ajándéküzlet tulajdonosának, valamint Barna Dániel, Bálint Antal, Farkas
Attiláné és Nagy Róbert képviselőknek a 2010. évi Szilveszteri program megvalósulásához
nyújtott anyagi támogatásukért.
Nagy Attila Gyula polgármester

SPORTESEMÉNYEK
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2010. december 30-án megrendezésre került a Szilveszteri Foci Kupa teremlabdarúgó esemény.
A rendezvényre ismét sok csapat nevezett.
Nem csak Üllésről, de a környező településekről Bordányból, Pusztamérgesről és még
Mórahalomról is érkeztek részvevők. Először
került megrendezésre a 35-év feletti kategóriában külön csoportmérkőzés. A visszajelzések igazolták, hogy a jövőben is rendezzünk
a „kicsit fáradékonyabb” korosztálynak külön
csoportot. A mérkőzések jó hangulatban zajlottak, a szünetekben pedig kedélyes beszélgetések folytak.
2010 Téli foci teremkupa végeredménye:
+35 éves korosztály
1. Sancer Fc : Tóth András, Nagy Ernő,
Peták György, Bozsity Milán, Farkas Péter,
Sárközi Sándor

2. Csaba csapata: Lapu Csaba, Erdélyi
József, Farkas Attila
3. Vízmű I Mórahalom
4. Vízmű II Mórahalom
Nyílt kategória
1. Mandulafarm: Mihalkó Dávid, Fődi
Bence, Király Zsolt
2. Vargaborisz Team: Varga Tibor, Czakó
Balázs, Bozsity Borisz, ifj. Gyuris András ,
Gyuris Máté
3. Jim Bean: Babarczi Tamás, Makra
Gergő, Lehoczky József
4. Pusztamérges Fc
Gólkirály: Fődi Bence
Legjobb Játékos: Kispál Klismann István
Pusztamérges
2010. december 28-án rendezték meg a
Karácsonyi Foci Kupát Pusztamérgesen, ahol
a következő eredmények születek.

5-6 Osztály
1. Üllés: Lapu Csaba, Lapu Dávid, Görög
Raffael, Maróti Rudi
2. Pusztamérges
3. Ruzsa
Legjobb Játékos: Lapi Dávid
7-8 Osztály
1. Pusztamérges
2. Ruzsa
3. Üllés: Lajkó András, Lakatos Simon,
Vass Ákos, Vass Erik
Legjobb Játékos: Lajkó András

www.ulles.hu

ÜLLÉS KÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉRMET ADOMÁNYOZTUNK
A Képviselőtestület december 8-i zárt ülésén döntött az Üllés
Községért Érdemérem adományozásáról. A rendelet szerint „érdemérem adható azon személynek, személyek csoportjának, társadalmi
vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére, akik, a település fejlesztésében, közéleti, kulturális és gazdasági életében kiemelkedően
hasznos munkát végeztek, illetve annak révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.”
Az Üllési Körkép hasábján keresztül kértük a lakosokat, intézményvezetőket, civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azon
személyekre, közösségekre vonatkozóan, akiket (amelyeket) a cím
elnyerésére érdemesnek találnak.
A beérkezett ajánlások, valamint a Képviselőtestület döntése
alapján Üllés Községért Érdemérmet kaptak:
– Zsiros Tibor Üllés, Gorkij utca 11. szám alatti lakos,
– Horváth Hanna Üllés, Arany János utca 49. szám alatti lakos,
– Technikai csoport karbantartó részlege.
A kitüntetettek a díjat Advent negyedik vasárnapján – a Karácsonyvárás rendezvénysorozat keretében – Nagy Attila Gyula polgármestertől vehették át.
Dr. Sugár Anita
jegyző

A FONÓ Néptáncegyüttes hagyományos farsangi bálja 2011.
március 5-én (szombaton) 19 órától kerül megrendezésre. Az
estet Boha Gábor rendezésében a Circus Minimus című előadás
nyitja meg, amelyet az alkalmi táncos társulat ad elő. Aki szereti a
vidámságot, a jó bulit és egy önfeledt társasággal szeretne szórakozni, annak itt a helye. Várjuk az ötletes farsangi jelmezeket is!
Szervező

MENNYI SZERETET FÉR EL EGY CIPŐSDOBOZBAN?
Úgy tűnik, egyre több. Az adventi időszakban a Máltai Szeretetszolgálat helyi
csoportja és a Családsegítő Szolgálat által
meghirdetett akcióban összesen 60 doboz
gyűlt össze, ebből 50-et a Szeretetszolgálat
továbbított Erdélybe, 10 darab pedig Szegeden került kiosztásra.
Az üllési rászoruló gyermekek közöl 35
főnek tudtunk meglepetést szerezni, az ő cipős dobozaikat Makóról kaptuk.
Az akciót tehát sikeresen zártuk, nagyon
sokak örömére. Tisztelettel köszönjük mindazok segítségét, akik úgy gondolták, ilyen
módon támogatják a rászorulókat!
Karácsony előtt 24-en gyűltünk össze
azért, hogy közösen készülődjünk az ünnepekre és a szünetben legyen alkalom a közös
játékra és kikapcsolódásra.
Játszottunk, színeztünk, festettünk gipszfigurákat, vágtunk ablakképet... A legkitar-
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tóbbak Hagymásiné Farkas Annával ismerkedtek a keresztszemes hímzés alapjaival.
Berkóné Masír Borbála vezetésével papírból
szalvétatartót és üdvözlőlapot készítettünk.
Akik elfáradtak, társasjátékokkal játszottak
A program „vajaskenyér-partival” zárult.
A játszóházi foglalkozások folytatódnak
idén is!
Tóth Era családgondozó
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület DECEMBER 14-én
soros, nyílt ülést tartott.
A nyílt ülés első napirendje az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása volt. A kiadott anyaghoz képest – a határozati javaslatban – az
alábbi változással készült el a határozat szövege:
– a dologi kiadások összegét tartsák
a 2010. évi bázisszinten, a dologi kiadások
végösszege 160 millió forint legyen,
– a szennyvízberuházás megvalósításának önerejére plusz 10 millió forintot különítsenek el,
– fejlesztésre 8.457 ezer forintot tegyenek, melyet rövidlejáratú értékpapírba fektessenek.
Második napirendi pontban a testület
elfogadta a Képviselőtestület 2011. évi munkatervét. (a Képviselőtestület 2011. évi üléstervét az Üllési Körkép ezen lapszámában az
„Üllés Község Képviselőtestületének 2011.
évi ülésterve” cím alatt olvashatják)
A képviselők az Aktuális napirendek között az alábbi döntéseket hozták:
– 684.000 Ft összegű kötelezettségvállalást tettek a szennyvízberuházás földmérési,
kisajátítási, cégalapítási költségeinek fedezetére,
– szintén a szennyvízberuházás kapcsán
vállaltak kötelezettséget arra, hogy a II. forduló keretében megvalósuló elemek üzembe
helyezésétől számított 5 évig az új elemekre

vonatkozóan csatornadíj támogatást nem
igényelnek, a működtetés fedezetét saját
forrásból biztosítják,
– elfogadták a Közoktatási Intézmény
Társulás Társulási Tanács tagjainak 2010.
évi tevékenységéről készült beszámolót,
– elfogadták a Pedagógiai Program
módosítására vonatkozó előterjesztést. (az
előterjesztés lényegében három módosítást
tartalmaz: az első, hogy a második osztály év
végétől a szöveges értékelési módról visszatérnek a hagyományos osztályozási értékelésre – erre a törvény most lehetőséget ad.
A második módosítás a nem szakrendszerű
oktatás kivezetése a programból, jövőre már
egyetlen évfolyamon lesz csak. A harmadik
módosítás a tantárgytömbös oktatási rendszer kötelezőségének feloldása. Tömbös
oktatásra egy TÁMOP pályázat miatt vállaltak kötelezettséget, de a pályázat kiírója
feloldotta ezt a kötelezettséget. A tömbös
oktatás kötelezőségét nem, de lehetőségét
benne hagyták a programban.
– megalkották a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló
rendeletet, valamint a 2011. évi díjakat tartalmazó – Az ivóvíz és csatornahasználati
díjakról – szóló rendeletet. (utóbbi rendelet
lakosságot érintő pontjai az Üllési Körkép
januári lapszámában „Közszolgáltatások díjainak változása” cikkben található)
– módosították a „Települési szilárd
és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 21/2003.

(XI.28)rendeletet. (utóbbi rendelet lakosságot érintő pontjai az Üllési Körkép januári
lapszámában „Közszolgáltatások díjainak
változása” cikkben található)
A Képviselők zárt ülés keretében bírálták el az Üllés Felszabadulás utcai buszváró
épületében lévő helyiség bérletére kiírt, és
a felhívásra beérkezett pályázatot. A döntés
értelmében a helyiséget 5 éves időtartamra
Mracskó Petra Szeged, Ősz utca 44. szám
alatti lakos bérlő használja majd.
A Képviselőtestület a 2011-es évben
JANUÁR 10-én tartott rendkívüli ülést.
A jogszabály alapján zárt ülésként
megtartott tanácskozáson első napirendi
pontként jóváhagyták Ruzsa község polgármesterének kérelmét. A testület hozzájárult
ahhoz, hogy Dr. Sugár Anita Üllés község
jegyzője a ruzsai jegyző, Lábecz László felmentési idejének idejére hetente 1,5 nap
időtartamban Ruzsa Község Önkormányzatánál a jegyzői feladatokat, mint helyettesítő
jegyző ellássa.
Az Aktuális napirendi pontok között a
képviselők megerősítették a DAOP-3.1.2/A09 kódszámú pályázati támogatással megvalósuló az Erdei Iskoláig tartó kerékpárút beruházás megvalósításának szükségességét, a
közbeszerzési eljárás újbóli megindítását.
Nagy Attila Gyula polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ SZÜNETELTETÉSE, EGYÖSSZEGŰ BEFIZETÉSE

Üllés Község Képviselőtestülete 2011.
február 15-én (kedden) 16 órától nyílt ülést
tart a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő
termében, melyre várja a település lakosságát.

A lakatlan ingatlanokra vonatkozó hulladékszállítás szüneteltetését minden évben be kell
jelenteni, melynek határideje február 3.
Minden év elején lehetőség van a kommunális hulladékszállítási díj egyösszegű befizetésére is, melynek bejelentését szintén február 3-ig tudják megtenni a Tisztelt Lakosok. A
kedvezmény mértéke 10%.

Napirend:
1) A 2011.évi költségvetés elfogadása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása – pályázatok elbírálása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
Nagy Róbert Pénzügyi Bizottság
elnöke
3) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről
előadó: Dr. Csonka Erika és Dr. Joó András háziorvosok
Dr. Takács Zsuzsanna fogorvos
Balogh Antalné és Kiss Ilona védőnők
4) Aktuális kérdések

Személygépkocsi, motorkerékpár, segéd-motorkerékpár
Polgármesteri
tanfolyamHivatal
indul - az
Fridrik
üllési
Imre
Déryné Kulturális Központban 2011. február hónapban.
Jelentkezni lehet, illetve információ kérhető a helyszínen vagy az 582-040 -es ill. a
06/30/506-3159-es telefonszámokon.

Nagy Attila Gyula
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti
Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított. (Dr. Papp Zalán: 30/239-2996,
20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
Február 5-6.
Február 12-13.
Február 19-20.
Február 26-27

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

06-30/324-5032
06-30/487-9805
20/973-9149, 30/239-2996
30/998-6139
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ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. ÉVI ÜLÉSTERVE
2011. február 15. 16 óra
Napirendek:
1) A 2011.évi költségvetés elfogadása
előadó: Nagy Attila Gyula polgár mester
2) Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatása – pályázatok elbírálása
előadó: Nagy Attila Gyula polgár mester, Nagy
Róbert Pénzügyi Bizottság elnöke
3) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás
helyzetéről
előadó: Dr. Csonka Erika és Dr. Joó András
háziorvosok, Dr. Takács Zsuzsanna fogorvos,
Balogh Antalné és Kiss Ilona védőnők
4) Aktuális kérdések
2011. április 5. 16 óra
Napirendek:
1) A 2010.évi zárszámadás elfogadása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) A Képviselőtestület által átruházott hatáskörök gyakorlása
előadó: bizottsági elnökök, Nagy Attila Gyula
polgármester
3) Üllés Község Önkormányzatának 20102014-es évekre vonatkozó Gazdasági Programja
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
4) Aktuális kérdések
2011. május 17. 16 óra
Napirendek:
1) A Déryné Kulturális Központ tevékenysége
előadó: Nagy Róbert kulturális központ vezetője, Meszesné Volkovics Szilvia Községi,
Könyvtárvezetője
2) A községben közüzemi szolgáltatást végző
cégek tevékenységének áttekintése
Előadók: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt, DÉMÁSZ Zrt,

Térségi-Vízmű-üzemeltetési Intézmény és a
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft
képviselői
3) Aktuális kérdések
2011. június 28. 16 óra
Napirendek:
1) Beszámoló az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek állapotáról,
hasznosításáról, a vagyongazdálkodásról.
Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Üllés Lakosságáért Közalapítvány 2010.
évi tevékenysége
előadó: Csongrádi László kuratórium elnöke
3) Aktuális kérdések
2011. augusztus 23. 16 óra
Napirendek:
1) A 2011.évi költségvetés I. félévi végrehajtása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Tájékoztató az adóigazgatási feladatok
ellátásáról
előadó: Dr. Sugár Anita jegyző
3) Aktuális kérdések
2011. október 4. 16 óra
Napirendek:
1) Település közbiztonsági helyzete
Előadók: Mórahalmi Rendőrőrs rendőrkapitány, Barna Dániel Üllési Polgárőr Egyesület
elnöke
2) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok ellátásáról
előadó: Csótiné Ördögh Edit kistérségi szociális intézmény vezetője
3) Aktuális kérdések

A DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT ÁLLANDÓ

2011. november 22. 16 óra
Napirendek:
1) A 2011.évi költségvetés I-III. negyedévi
helyzete
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) A 2012.évi költségvetési koncepció
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
3) Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő intézkedéseiről, a létszámgazdálkodásról
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
4) Aktuális kérdések
2011. december 7. 17 óra
Közmeghallgatás
1) Az önkormányzat 2011. év eredményei
és a 2012. év költségvetési lehetőségei
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Lakossági észrevételek, javaslatok
2011. december 13. 16 óra
Napirendek:
1) A Képviselőtestület 2012.évi munkaterve
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) A település demográfiai helyzete
Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
3) elepülésfejlesztés irányai
Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
4) Aktuális kérdések
A Képviselőtestület nyílt üléseire várjuk
a Tisztelt Lakosságot!
Nagy Attila Gyula polgármester

FIGYELEM!

PROGRAMJAI
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Program

Nap

Időpont

Helyszín

Baba-Mama klub

hétfő

9 órától

kisterem

Estike népdalkör

hétfő

17 órától

kisterem

Jóga

kedd

16 órától

színpad

Reiki

csütörtök

16 órától

kisterem

Nyugdíjas klub

szerda

17 órától

kisterem

Zumba

hétfő,
szerda

18 órától

nagyterem

Torna

hétfő
szerda
péntek

18 óra 30 perctől

multi terem

Népzenei oktatás

szerda
péntek

14 órától

multi terem

Néptánc oktatás

hétfő
csütörtök
péntek

13 óra 30 perctől

nagyterem

A Déryné Kulturális Központ nyitvatartási
ideje megváltozott.
A nyitva tartás új rendje a következő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8-20
8-20
8-20
8-21
8-21
15-21

A Kulturális Központon belül üzemelő
Községi Könyvtár illeszkedik a Déryné Kulturális Központ nyitvatartásihoz.
Nagy Róbert
Déryné Kulturális Központ vezetője
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KÖZSZOLGÁLTATÁSOK DÍJAINAK VÁLTOZÁSA
A közszolgáltatást végző cégek 2010. novemberében és decemberében díjemelkedési szándékukat jelezték Üllés Község Önkormányzatánál.

befizetés 10 %-os kedvezménye és a 70 év feletti egyedül élő személyek 30 %-os kedvezménye megtartása mellett. A 240 literes gyűjtőedény ürítésenkénti nettó díja: 531 Ft-ra (bruttó: 664 Ft) változott.

A képviselők – a 10 % körüli mértékű emelési javaslat alapján
– megalkották az ivóvíz és csatornahasználati díjakról szóló rendeletet.

SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS DÍJA – 2011. január 1-jétől:
(bruttó 25 %-os áfával növelt árak)

IVÓVÍZ ÉS CSATORNAHASZNÁLATI DÍJAK
2011. január 1-jétől
(a fenti díjak nettó díjak, a 25 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)
Ivóvíz díj
a) lakossági fogyasztó esetén:
alapdíj
292 Ft / hó
(melyet a fogyasztástól függetlenül kell megfizetni)
+vízmérőn mért vízmennyiség után
172 Ft/m3
b) nem lakossági fogyasztónak minősülő vízfelhasználó esetén:
alapdíj
292 Ft / hó
/lekötött 1 m3/nap egységnyi vízkontingensenként/
+ vízmérőn mért vízmennyiség után
199 Ft/m3
c) ideiglenes lakossági fogyasztónak minősülő vízfelhasználó esetén:
a felhasznált vízmennyiség után
260 Ft/m3
Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelési díj:
a) lakosság által igénybe vett szolgáltatás esetén:
alapdíj
292 Ft /hó
(melyet a fogyasztástól függetlenül kell megfizetni)
+vízmérőn mért vízmennyiség után
153 Ft/m3
b) nem lakosság által igénybe vett szolgáltatás esetén (kivéve az
ipari fogyasztókat)
alapdíj
292 Ft /hó
/lekötött 1 m3/nap egységnyi vízkontingensenként/
+ vízmérőn mért vízmennyiség után
235 Ft/m3
c) ipari fogyasztók esetén
alapdíj
292 Ft/hó
(lekötött 1 m3/nap egységnyi vízkontingensenként)
+ vízmérőn mért vízmennyiség után
516 Ft/m3
A Képviselőtestület belterületen a 120 literes gyűjtőedények,
külterületen pedig az egyéni zsákos elszállítás vonatkozásában nettó
281 Ft-os díjat (bruttó: 351 Ft) javasolt ürítésenként – az egyösszegű

ALKOTÓHÁZ
FEBRUÁR HAVI PROGRAMJA
1-je
5-e
8-a
12-e
15-e
19-e
20-a
26-a

Kedd: „Újrahasznosítva” – üvegdíszítés
Szombat: Cipősdobozból madáretető
Kedd: Hímzés, szövés
Szombat: Bálint-napi apróságok
Kedd: Tökből virágtartó
Szombat: Üvegfestés
Kedd: Játékos libegők
Szombat: A kelesztett tészta fortélyai

Az üvegfestés foglalkozáson a résztvevőktől munkadarabonként 300 Ft-ot kérünk.

Belterületen
120 literes gyűjtőedény esetén
240 literes gyűjtőedény esetén
Emblémás zsák díja:

4.566 Ft/negyedév
8.629 Ft/negyedév
359 Ft/db

Külterületen
(egyéni zsákos gyűjtéssel)

2.283 Ft /negyedév

FOLYÉKONY HULLADÉKKEZELÉS DÍJA
(bruttó 25 %-os áfával növelt árak)
Szennyvízszippantás díja szállítással együtt:

4.520 Ft/m3

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK DÍJA
2011. január 1-jétől
(bruttó 25 %-os áfával növelt árak)
Alapdíj:
Családi házra, közületek telephelyeire
Társasház lakásaira
Munkadíj:
Szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi
kéményeinek ellenőrzése és tisztítása
(évente kétszer) kéményenként
Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek
ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása
(évente egyszer) kéményenként

658 Ft/év
330 Ft/év

593 Ft/alkalom
898 Ft/alkalom

(A közszolgáltatás díját szabályozó rendeletek teljes egészében a
Polgármesteri Hivatal faliújságán, valamint a www.ulles.hu honlapon
a Képviselőtestület menüpont – Rendeletek címszó alatt – olvashatóak)
Nagy Attila Gyula polgármester

 ......................................................................................

Falunapi Ötletláda – 2011
Ön mit/kit szeretne látni/hallani a 2011. június
4-5. között megrendezésre kerülĘ üllési
FALUNAPON:

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Ötleteiket a CBA és Coop üzletekben kihelyezett
gyĦjtĘdobozokban várjuk
2011. március 31-ig.
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FORRÁS-4 SZENNYVÍZ-KÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS HÍREI
ELKEZDŐDÖTT A PÁLYÁZAT MÁSODIK FORDULÓJA
DÖNTÉS A TÁRSULATI HITELRŐL

Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó
települések szennyvízcsatorna hálózatának
és a közös szennyvíztisztító telepének kivitelezését célzó előkészítő munka a végéhez
közeledik.
A szükséges vízjogi létesítési engedély
megszerzését és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítését követően
a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati
Társulás 2010. december 6-án benyújtotta a
2. fordulós pályázatot.
A 2. fordulós pályázat benyújtásához
több, nagyon fontos döntést kellett meghozni társulati, társulási és önkormányzati
szinten egyaránt. A pályázati önerő döntő részét az érintett ingatlantulajdonosok
érdekeltségi hozzájárulásaiból biztosító
Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat feladata volt a pályázat benyújtása kapcsán,
hogy banki kötelező érvényű hiteligérvényt
mutasson fel, mely garantálja, hogy a pályázati önerő a beruházás folyamán rendelkezésre fog állni.
Pénzintézetektől kértünk be hitelajánlatokat. A beérkezett öt ajánlat előzetes kiértékelését és a hitelkondíciók javítását célzó
tárgyalásokat követően 2010. november 8-án
a Társulat Intézőbizottsága az ajánlattevők között rangsort állított fel.
A Víziközmű Társulat 2010. november 11-i
küldöttgyűlése döntött a hitelfelvételről, a hitel
mértékéről, a hitelező bank kiválasztásáról és
egy társberuházói megállapodást fogadott el.
A hitel összege 746 millió Ft, mely teljes
egészében kamattámogatott társulati hitel. A
kamattámogatás mértéke 70 %.
Tudni kell, hogy kamattámogatott társulati
hitel csak a természetes személyű társulati tagok után vehető igénybe.

A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy a Magyarországi Volksbank Zrt.-től kérjük meg a
hiteligérvényt.
Arról már többször szóltunk, hogy a banki
hitel fedezetét az érdekeltségi hozzájárulás befizetések és az azt megtestesítő FundamentaLakáskassza előtakarékossági szerződések
adják.
A közel három és fél ezer érdekeltségi
egység után képződő megtakarítás kamattal és 30 % állami támogatással megnövelt
összege a szerződések lejártát követő három
hónap múlva áll majd rendelkezésünkre, így
a hitelt 2015. év második felében és 2016.
év elején fizetjük vissza. Reményeink szerint
akkor már a beruházáson rég túl leszünk.
A banki hitel felvételének, de a 2. fordulós pályázat benyújtásának is feltétele volt
a beruházás forrásösszetételének tisztázása
és a finanszírozás lebonyolításának szabályozása.
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat
és a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás között megkötött társberuházói
megállapodás az előbb említetteket rögzíti.
A beruházás összköltsége 5.091.007 e
Ft, ebből KEOP-támogatás (83,46 %-os támogatás) 4.249.013 e Ft, a Társulat által biztosítható önrész 778.000 e Ft, és az önkormányzatok által vállalt önrész 63.994 e Ft.
Társulatunk 778 milliós forrásátadása
746 millió Ft társulati hitelből és 32 millió Ft
Fundamenta-szerződés nélkül befizetett érdekeltségi hozzájárulásokból képződő pénzből valósul meg.
A beruházás pénzügyi bonyolítója az
önkormányzatok által alapított Forrás-4
Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás
lesz. Társulatunk a kivitelezői számlák szám-

laösszegének önrészét a fizetési határidőknek megfelelően a Társulat részére megnyitott hitelszámláról hívja le és bocsátja a
Társulás részére.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a pályázati önrész (841.994 eFt) túlnyomó részét
az ingatlantulajdonosok érdekeltségi hozzájárulás befizetései képezik.
A hitelező bank a Társulat hitelszerződéséhez az önkormányzatok készfizető kezességvállalását és költségvetési számláikon
inkasszó jog biztosítását kötötte ki, azaz a
nem fizetők helyett az önkormányzatoknak
kell(ene) helytállni.
Az önkormányzati „megszorított” költségvetések és a bevállalt önkormányzati
önerő biztosítása mellett további terhek bevállalása a nem fizetők miatt az önkormányzatok részéről nem lehetséges, épp ezért a
fizetési elmaradások jegyzői behajtására,
vagy ennek sikertelensége esetén bírósági
végrehajtásokra számíthatunk.
A Magyarországi Volksbank Zrt. a kötelező érvényű hiteligérvény kiadása helyett
az előírt hitelképességi vizsgálatokat és a
kezességvállalásra és az inkasszójog megadására vonatkozó képviselőtestületi döntéseket követően hitelszerződést készített elő.
A hitelszerződés kétoldalú aláírása 2010.
december 21-én megtörtént.
Ebben az évben a pályázat sorsa eldől,
reményeink szerint a beruházás a közbeszerzések lezárulta után ez év végén, de legkésőbb 2012-ben megindulhat.
A 2010. év tavaszi és a mostani belvízhelyzet egyre sürgetőbbé teszi a szennyvízelvezetés és -tisztítás hathatós megoldását.
Maróti Mihály elnök

TÁJÉKOZTATÓ
2010. áprilisában megalakítottuk az
üllési cukorbeteg klubbot. Havi rendszerességgel, a Napos Piac épületében, 17 órától
tartjuk összejöveteleinket. Rövid ismeretterjesztő előadás után beszélgetés, közben vacsora, majd játékos jóga-torna következik.
Az eddigi 9 ülésen összesen 18 cukorbeteg
vett részt, de van 8 fő, aki minden összejövetelünkön megjelent. Eddigi témáink a
cukorbetegség felismeréséről, szövődményeiről, megelőzéséről szóltak Dr. Csonka
Erika szakmai vezetésével. Olyan ételeket
készítettünk, ami segíti a változatosabb diabetikus étrendet a cukorbeteg életében.
Meghívott vendégünk volt Nagy Ferencné
Bíró Ilona a Szegedi Cukorbeteg Egyesület
Elnöke, alapítója.
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Meghívott képviselőnk részt vett a Szegedi és Vajdasági Cukorbetegek találkozóján.

2011. ÉVI MUNKATERV:
Január 20. A cukorbetegség története,
kialakulása és megelőzésének lehetőségei
Február 24. Mi a cukorbaj, hogyan diagnosztizálható
Március 17. A cukorbetegség szövődményeinek kialakulása és megelőzésének
lehetőségei
Április 14. A cukorbetegség veseszövődményei, megelőzése, kezelése
Május 12. A cukorbetegség idegrendszeri szövődményei, megelőzése, kezelése

Június 16. A cukorbetegség érrendszeri
szövődményei, megelőzése, kezelése
Július 21. A cukorbetegség szemészeti
szövődményei, megelőzése, kezelése
Augusztus 18. Családi Nap- együttműködési lehetőségek a hozzátartozókkal
Szeptember 22. A cukorbetegség jó karban tartása
Október 20. A cukorbetegség nem
gyógyszeres kezelése
December 15. Ünnepi lakoma cukorbeteg módra
Az összes üllési cukorbeteget és érdeklődőt szeretettel várjuk a klub foglalkozásaira!
Markovics Attila Cukorbeteg Klub vezető

www.ulles.hu

SZILÁNK – EGY ÁLOMSZÉP HÁZRÓL
Ember, aki dolgozik, szép álmai vannak,
megvalósítja!
Építeni házat, nagy kerítéssel. Gyönyörű
álom. Nagy ház, mint a szomszédé, talán
még nagyobb is.
Elmegy a bankba. Az ördög a banktisztviselő. Kérdi tőle:
– Adsz kölcsönt az álmaim valóra váltására?
– Persze, mennyi kell? Csak szólj!
– Hát, egy jó táskával.
– Jó, rendben. Írd alá, 5-6 példányt,
ívet, és már adom is. Csak szólj, ha kell még,
én segítek.
Odaadja a nagy táska pénzt. Az ember
pedig:
– Hű, mennyi pénz. Mi mindent meg lehet ebből venni.
Vásárolt is bőven, ami kell, meg ami
nem, de hát telik. Épül is az álomszép ház,
már tető is van rajta, de a pénz is fogytán.
Jó, de azt mondta az ördög, jöhetsz bármikor. Hát elmegy.
– Adsz-e még?
– Mennyi kell?
– Még egy jó táskával.
– Jó, írd alá, 5-6 példányt, ívet, és már
viheted a pénzt. Tudom, fogsz fizetni, mert ez
is kölcsön. Itt a táska pénz.
Sok pénz. Ebből aztán nagyon szép lesz a
ház. Vásárol, ami csak kell, hisz telik mindenre. Meg dolgozik is, éjt nappallá téve, mert azt
is vállalta, hogy fizet. Fogy a pénze, de szinte
már be is lehet költözni. Sőt költözik, viszi a
bútort, egyéb holmit. Viszi az álomszép házához, odaér. Látja, az ördög már ott lakik.

– Hé, te ördög! Ez az én házam, mit keresel itt?.
Azt mondja az ördög:
– Ha kifizetted a házat, akkor lesz a tiéd.
De addig itt lakom veled.
Mit tehetett szegény ember:
– Jó, maradj.
És dolgozott álmaira, vágyaira, és mit
eltékozolt. Csakhogy megszűnt munkahelye,
fogyott a pénze.
Kérdi az ördögöt:
– Adj halasztást a fizetésre.
De az ördög már gonosz volt:
– Nem tudod mit írtál alá? Hogy fizetsz!
Ott az aláírásod.
Hát szegényember próbált munkát találni. Ugyan talált, de kevesebb pénzt keresett.
Az ördög viszont egyre követelőzőbbé és gonoszabbá vált és sürgette:
– Dolgozz, hozd a pénzt, mert elveszem
álmod-vágyad.
Szegény ember dolgozna, de fogy az
ereje, sőt megbetegszik. Az ördög meg csak
gonoszságból is sürgeti.
– Te vagy a szolga, dolgozz, hozd a
pénzt. Mert elveszem álmod-vágyad és pokol lesz házad.
Egyszer egy Jólélek betér és kérdi:
– Kié ez a szép ház?
Szegényember ezt mondja:
– Magamnak építettem, hogy gyönyörködjem. De az ördögé lett és pokollá tette azt.
Jólélek kérdi:
– Jó neked itt? Gyere velem!
– Hát itt hagyjam álmaim, szépházam az
ördögnek?

Jólélek:
– Ha szeretsz a pokolban, akkor maradj.
De a szegényember azt mondja:
– Nem kell a pokol! Inkább szép házam,
vágyam hagyom el, mint a lelkem.
És ezt mondja:
– Jólélek, kérlek, vezess engem.
Ezzel a jólélekkel találkozhatsz te is vasárnap esténként a Déryné Kulturális Központban 18 órától.
Kérdés esetén az alábbi telefonszámon
elérhető vagyok: 0670/60-41-785
Peti

POSTALÁDA

FEKETÉN-FEHÉREN…
Szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik munkájukkal és bizalmukkal
segítették a Zöldsarok Gazdabolt vállalkozás
megindulását.
Megjegyzés: A személyemet bemocskoló, feljelentéssel kapcsolatos alaptalan hírkeltésre reagálva: nemhogy bárhol bárkit, de
még rágalmazásért sem jelentettem fel azt
a hozzánk közel lakó családot sem, aki ellenem és családom ellen folyamatosan feljelentéseket /rendőrség, hivatal, munkahely/,
fenyegetéseket tesz.
Német Tibor

POSTALÁDA

Talán azzal mindenki egyetért, hogy az
egyik kereskedelmi bulvármocskon futó
„reality show”-nak semmi köze a valódi élethez, ahol mesterségesen összegereblyézett
emberi hulladékok élvezik egymást és egy
luxus majomház kínálta szolgáltatásokat.
Az ember sokszor úgy gondolja, ettől már
nincs lejjebb. Sajnos van, és sajnos mindig.
Egyre lejjebb. A két földi sugárzású adó hétről hétre bebizonyítja, hogy igenis, mindig
van lejjebb, ugyanis nem tudnak olyan moslék műsort kitalálni, hogy azt ne habzsolja a
primitív, igénytelen, konzumidióta nézőközönség.
Nem kötelező nézni. Valóban. Jómagam
nem is vagyok rá kíváncsi, viszont volt, hogy
belenéztem, ne érjen annak vádja: olyanról
beszélek, amiről fogalmam sincs, mi az.
Szerencsére később vacsorázom, így nem
kellett attól tartanom, hogy annak tartalma
a nappali szőnyegén landol.

VALÓ(?)VILÁG
Árulja el valaki, miért jó az nekünk, ha
esténként pénzért bármit bevállaló idiótákat,
retardált ratyikat és – finoman fogalmazva –
prostituáltakat bambulunk. Ez lenne a valódi
világ hiteles szimulációja? Ez való nekünk,
magyaroknak?
„Sokat loptam, csaltam, hazudtam, jártam a rendőrségre” – vallja be Rácz Béla,
alias „VV Béci”, köztörvényes agresszív
cigánybűnöző, aki élete egyik legizgalmasabb történése az volt, amikor fajtársaival
menekültek a rendőrök elől. Testvére, a Gigi
névre hallgató lányról kiderült, hogy erotikus
horrorban utazott és megfordult az Erotika
Kiállításon, valószínűleg nem jegyszedő néniként, teszem hozzá. „VV Oli” egy zenecsatornán volt műsorvezető, róla tudni érdemes,
hogy pár évvel ezelőtt egy szóváltást követően majdnem a másvilágra küldte a kisebbség. Ettől függetlenül „bemegy” egy olyan
showba, amit az analfabéta cigány Gáspár
Győzővel reklámoznak… A táncosnőként(?)
dolgozó teflonszájú „VV Szandika” sem a

kvantumelmélet lelkes kutatója, igaz, nem is
azért hívták. A villa házaspárjának női tagja pedig saját elmondása szerint is pénzért
árulta magát, végig is ment rajta a Taszáron,
ideiglenesen nálunk állomásozó amerikai
hadsereg fele. És ha már katonaság, „VV
László” egy olyan biztonságtechnikai céget
vezet, melynek Izraelben is van kiképzőbázisa. 2000 táján vándorolt a Közel-Keletre
és belépett a zsidó hadseregbe… a többit
az olvasókra bízom. Sorolhatnánk tovább.
Az értékrendet jól szimbolizálja az alkoholista, drogos műsorvezető szerepeltetése, aki
ahelyett, hogy a börtönélet (való)világával
ismerkedne, esténként minden gond nélkül, vigyorogva a szemünkbe konferál. Mert
megteheti, védett fajta…
Ezek lennénk mi? Ilyenek vagyunk legbelül?
Szeretném elhinni, hogy nem.
De „amíg lószar van, lesz veréb is”. Na,
ez a szomorú…
Dobi Zsolt
Víztorony utca
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VÁLLALKOZÓK ÉS ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE ALAKULT ÜLLÉSEN
Az üllési vállalkozók és értelmiségiek egy
része úgy döntött, hogy közös erővel keres
megoldást az őket és a községet érintő problémákra.
Magunkról, céljainkról egy kicsit bővebben:
A kezdeti ismerkedő és tapogatózó beszélgetéseket tettek követték, és október
végén komolyra fordítottuk a szót, és megalakult a VÉSZ Üllés (Vállalkozók és Értelmiségiek Szövetsége Üllés). Az egyesület
létrejöttét két tény indokolta.
Egyrészről a vállalkozók és az önkormányzat, illetve a képviselő testület közötti
kommunikáció már az előző ciklusban sem
volt megfelelő, másrészről a jelenlegi Képviselő Testületben sem foglal helyet, ezt a
réteget képviselni tudó személy.
Szervezetünk nyílt és pártatlan, az önkormányzattól függetlenül működik, viszont
közvetlen kapcsolata van az általa képviselt
emberekkel. A napi problémák megoldása
mellett hosszútávon kivitelezhető és megvalósítható célokkal is rendelkezik, melyeket
széles körben, a lakosság bevonásával szeretné véghezvinni.

Az alakuló ülésen két fő irányt tűztünk
ki célul, két irányvonal határozza meg munkánkat, melyek közös üzenete a következő:
ez a fórum Üllés község fejlődését hivatott
szolgálni.
A VÉSZ elsősorban kísérje figyelemmel
a Képviselő-testület és az Önkormányzat
tevékenységét és amennyiben egy általuk
hozott döntés nem a község érdekét képviseli, etikátlan, vagy antidemokratikus, nyilvánítson határozott véleményt, tegyen más
javaslatot, vagy forduljon a nyilvánossághoz.
Eközben segítse a községi vezetést és adjon
tájékoztatást olyan lehetőségekről, tennivalókról, amik esetleg elkerülik a figyelmüket.
Másodsorban az előzőekben meghatározottakkal párhuzamosan a Szervezet segítse
a helyi vállalkozók összehangolt együttműködését, a vállalkozási lehetőségek megismerését helyben. Figyelje a pályázatokat,
javasolja és segítse olyan pályázatok megvalósítását, amelyek segítik a vállalkozókat
és egyben a település érdekeit is szolgálják.
Amennyiben szükséges, civil szervezetként
együtt pályázhat gazdasági szereplőkkel. Így
nem maradnak kihasználatlanul olyan lehetőségek, amelyeknek alapfeltétele egy ilyen
jellegű együttműködés.

Alapíthattunk volna egyszerű vállalkozói
klubbot is. Azért nem cselekedtünk így, mert
meggyőződésünk, hogy a helyi vállalkozók és
a község, valamint az önkormányzat érdekei
rendkívül sok ponton fedik egymást. Mindegyik félnek akkor lesz jobb és könnyebb, ha
a másik kettő is hasonlóan érzi magát.
Mindezeket összefoglalva, azért dolgozunk ennek a civil szerveződésnek a keretében, mert hisszük, hogy gondolatainkkal,
ötleteinkkel, érdekérvényesítő törekvéseinkkel Üllés község lakosainak életét is befolyásolhatjuk egy jobb és biztosabb jövő
felvázolásával.
A szervezet egyelőre meghívásos alapon működik. Igyekszünk minél több embert
felkeresni, de nem biztos, hogy mindenkit
elérünk. Ezért amennyiben egyetért a fő célkitűzéseinkkel, vagy úgy érzi, hogy vállalkozásának hasznos lehet, hogy egy ilyen társaság része legyen, úgy keressen fel bennünket
az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Email: vesz.ulles@gmail.com
Telefonszám: 30/3628459 (Dr. Csonka Erika,
elnök)
VÉSZ Üllés

FEBRUÁR HAVI ORVOSI ÜGYELET
1. kedd
2. szerda
3. csütörtök
4. péntek

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

Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba
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. hétfő
16-17 óráig
Dr. Csonka Erika
8. kedd
16-17 óráig
Dr. Joó András
9. szerda
16-17 óráig
Dr. Vereczkey Csaba
10. csütörtök 16-17 óráig
Dr. Csonka Erika
11. péntek
13-17 óráig
Dr. Joó András
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. Csonka Erika
15. kedd
16-17 óráig
Dr. Joó András
16. szerda
16-17 óráig
Dr. Csonka Erika
17. csütörtök 16-17 óráig
Dr. Vereczkey Csaba
18. péntek
13-17 óráig
Dr. Vereczkey Csaba
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
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21. hétfő
22. kedd
23. szerda
24. csütörtök
25. péntek

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

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

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
16-17 óráig Dr. Vereczkey Csaba
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, 06/30/362-8459, 582-417
Dr. Joó András :
282-007, 06/30/9282-007
Dr. Vereczkey Csaba: 287-034, 06/30/9952-023

www.ulles.hu

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE OLDALA
csoport hírei:
Ünnepek után, 3-án kezdtük az évet,
1 fővel bővült a Mackó csoport tavalyhoz képest.
Méltó zárása volt az ünnepeknek,
Hogy a templomba megcsodálhattuk a Betlehemet.
Éva néninek köszönjük a „kalauzolást”
Boldogan vittük haza a szép 2011-es naptárt.
Gyorsan visszaszoktunk az oviba,
S szívesen kezdtünk minden fontos munkába.
Vágtunk elefántot, festettünk zsiráfot,
Színeztünk téli álmukat alvó állatot.
Ennyi történt néhány sorba mi velünk,
A következő számba újra jelentkezünk.

csoport hírei:
A „Víz” témakör kapcsán beszélgettünk a vízben élő állatokról. Élményszerző sétáink során a
Mackó csoportban az akvárium, a Mazsolában a
terrárium lakóit néztük meg.
Ha a zord idő miatt a terembe szorultunk,
egyre ügyesebben próbálgattuk a karácsonyra újult játékokat, szelídítettük kisollóinkat, vagy vonatozunk a „Sári néni utazik”-játékkal
folyosón, teraszon is.
Örömmel vettük birtokba új székeinket, melyekről még az apróbbak lába is leér a földre. Átkötöttük rá ülőpárnáinkat-nagyon jó ülni
rajtuk!

csoport hírei:
Az ünnepek elmúltával visszatér „Pitypangék” élete az eredeti kerékvágásba. Az első napok
megpróbáltatásai, a reggeli búcsúzkodás fájdalmai és a és a viszontlátott társak-felnőttek öröme, váltogatta egymást.
A sok-sok élmény, a kapott ajándékokról, családi eseményekről
kitöltötte az első hét beszélgetőköreit.
Mára már visszaállt a hosszú szünetben feledésbe merült szokásrendszerünk, figyelmüket az újévben egy új kihívás felvillanó izgalmai
foglalkoztatják: FARSANG.
Elmondhatjuk: gazdagabbak lettünk sok-sok tudással, tapasztalattal és öregebbek egy évvel.

Örömmel vették birtokba a gyerekek az új ágyakat (130.000 Ft),
székeket, (115.000 Ft) amit a bálunk bevételéből finanszíroztunk
a csoportok karácsonyi ajándékozásával együtt.(25.000/ csoport,
bölcsi)
Szeretnénk a tavasszal udvari játékainkat bővíteni, újítani. Ehhez
kérjük az önkormányzat segítségét.

csoport hírei:
December 15-én megtartottuk a Karácsonyi
ünnepségünket. Előző nap már feldíszítettük az
asztali fenyődíszünket, másnap e köré új játékok
kerültek, amit izgatottan bontogattak. Örömmel
játszottak a különféle kirakókkal, pónikkal, horgászos játékkal, vonatpályával, és szívesen nézegették az új könyveket
is.
A gyerekek nagy örömére a napokban új „lakók” érkeztek a csoportba. Két darab ékszerteknős. Kíváncsian nézegetik őket, figyelik,
hogy hogyan esznek és „napoznak” a köveken.

Elmaradt köszönet: Borbély Józsefnének, aki szintén hozzájárult
felajánlásával az óvoda-bölcsőde bál sikeréhez.

Kedves Szülők! Érdeklődésükre közlöm a takarítási szünet
idejét, módját:
Julius első 3 hetében zár be az óvodánk. Aki nem tudja szabadságával, nagyszülővel megoldani a felügyeletet ebben az időben, azoknak Forráskúton a Margarét Óvodában biztosított a felügyeletük.

NYÍLT HÉT!
2011. február 21-25-ig nyílt hetet tart óvodánk.
A kiscsoportban (nyuszi) a 25-i Farsang a nyílt nap.
Középső csoportban (mazsola) 2 nap látogathatják a foglalkozásokat, és a 25-i Farsang napját. A középső-nagy (mackó)és a
nagycsoport(pitypang) egész héten fogadja a látogatókat. Részletek
a csoportok faliújságján és az Üllés honlapján lesznek.
FARSANG 2011. február 25-én de. 10-12-ig tart.
Bezdány Zoltánné
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde tagintézményvezető

ÖSSZEFOGLALÓ A BÖLCSŐDE ELMÚLT FÉLÉVÉRŐL
A bölcsőde szeptemberben új szakmai
programmal kezdte meg a nevelési évet. Ez a
program kiemelten fontosnak tartja a gyermekek életkori sajátosságaira alapozva a beszédfejlesztést és a mozgásfejlesztést.
A gyermekek 2 éves kor körül kerülnek a
bölcsődébe. Ebben az időszakban rohamosan
bővül a szókincsük és fontossá válik számukra, hogy mondanivalójukat szavakkal fejezzék
ki. Ehhez mi is mintát nyújtunk számukra a velük együtt töltött idő alatt. Segítségünkre vannak továbbá a szókincs bővítésében a rövid
mesék; bábozás, képeskönyvek nézegetése
formájában és a nagyon kedvelt mondókák,
játékos mozdulatokkal kísérve.
A gyermekek lételeme a mozgás. Mi a
mozgásukat csak a legszükségesebb mér-

tékben kívánjuk korlátozni, hogy minél jobban
kiélhessék mozgás iránti vágyukat és ezáltal, amellett, hogy erősödnek, levezetődik a
feszültségük is. Örömet jelent számukra az
együttes, közös mozgás. Erre lehetőséget
adunk a tornák során. A mindennapi levegőzések alkalmával az udvaron nagyon szeretnek
motorozni.
Itt említem meg, hogy sikerült a motorkészletet bővíteni az ősz folyamán, köszönhetően a szülők aktivitásának a papírgyűjtés
során.
És az igazi „újság” a novemberi kirándulás volt, amit először valósítottunk meg. Most
először vállalkoztunk arra, hogy a 12 kis „gyermekünket” kivisszük a természetbe, ezért
kilátogattunk a Bohn-erdőbe. A ki- és vissza-

jutást két önzetlen embernek köszönhetjük,
Hunyadvári Istvánnak és Balogh Ferencnek.
Az ő közreműködésüknek is köszönhetjük,
hogy a gyerekeket örömteli, érdekes délelőttel
ajándékozhattuk meg. A program lebonyolítása érdekében segítségül hívtunk 2 szülőt is.
Decemberben pedig minden szülőt, nagyszülőt, testvért vártunk a karácsonyi ünnepségünkre, ahol mindenki közös öröme az lehetett,
hogy EGYÜTT A CSALÁD!
A következő ünnepre, a farsangra is várjuk
a bölcsődés gyermekek családját. A nyílt napon pedig majd minden érdeklődő betekintést
nyerhet a bölcsődében folyó munkába. A nyílt
nap időpontját a következő újságban tesszük
közzé.
Bokor Józsefné bölcsődei gondozónő
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AZ EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT (EVS) ÜLLÉSEN
Kedves Üllési Fiatalok!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy az Üllés Község Önkormányzata az
Árpád-Központ Hagyományőrző és Kulturális
Alapítvánnyal karöltve útjára indítja az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) programot
településünkön.
Mi is az Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS)?
6-12 hónapos külföldi önkéntes munkalehetőség a non-profit szférában, elsősorban
az Európai Uniós országok valamelyikében,
amelyet az Európai Unió támogat. A küldő
szervezetként funkcionáló Árpád-Központ
Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány
minden segítséget megad a külföldi partnerszervezet kiválasztásában, és a pályázattal
kapcsolatos teendők során (általában pályázatot csak formai okok miatt utasítanak
el). A program célja elősegíteni a fiatalok

informális tanulását (nyelvtanulás, gyakorlati tapasztalatok megszerzése) a program
témáján keresztül (környezetvédelem, kultúra, művészetek) és segíteni a helyi közösségeket. Szintén cél, hogy gyümölcsöző
kapcsolat épüljön ki a különböző országok és
települések között.
Kinek ajánljuk ezt a programot?
Azoknak a 18 és 30 év közötti helyi fiataloknak, akik szeretnének eltölteni 6-12 hónapot egy másik európai országban, akik szeretnének anyanyelvi környezetben nyelveket
tanulni, akik szeretnének megismerkedni
egy másik ország kultúrájával, akik szeretnének világot látni, nemzetközi barátságokat
kötni és szeretnének munkatapasztalatokat
szerezni külföldön.
Mit biztosít a program?
A program biztosítja a részvevő teljes
ellátását, az útiköltséget, a szállást, 80-120

Euró közötti havi zsebpénzt, amelynek pontos összege függ a fogadó országtól, nyelvoktatást, egy teljes körű egészségbiztosítást
és egy egész életet meghatározó élményt.
Településünkön az Üllési Önkormányzattal összefogva az Árpád-Központ Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány vállalja
magára a leendő EVS önkéntesek küldését,
azaz ha szeretnél csatlakozni ehhez a programhoz és szeretnél utazni, vedd fel a kapcsolatot az alapítvánnyal!
EVS-el kapcsolatos kérdésekben Varga
Tiborhoz fordulhatsz a +36 30 372 1557-es
számon vagy a varga.tibor00@gmail.com
e-mail címen. Nyugodtan kérdezzetek, mivel
közös érdekünk, hogy minél többen használják ki településünkről ezt a lehetőséget!
A következő számban egy terjedelmesebb beszámolót olvashattok majd egy megvalósult programról.

FEBRUÁR HAVI MISEREND
1-jén Kedden 1600-kor Szentmise,
3-án Csütörtökön 800-kor Papokért,
4-én Pénteken 800-kor Rózsafüzér élő és
meghalt tagjaiért,
5-én Szombaton 1600-kor Rácz Mihály, Dudás Magdolna, Farkas család Kormos Család, Katona Család és Korpás Marikáért,
6-án Vasárnap 900-kor Ocskó István, Rutai
János- Meszes Viktória, Rutai Mária élő és
meghalt családtagokért,
8-án Kedden 1600-kor Hódi István, fia Istvánért, Barna Mihály, szülők és a meghalt testvérekért,
10-én Csütörtökön 800-kor Szentmise
12-én Szombaton 1600-kor Marótiné Tajti Edit

és nagyszülőkért, Rácz József- Pintér Veronika, Maróti Kálmán- Vass Erzsébet, Forrai
Sándor lelkiüdvéért,
13-án Vasárnap 900-kor Komár Imre, Komár
Ferenc- Csonka Mária, Seres Lajos- Miskolci
Matild és a meghalt családtagokért,
15-én Kedden 1600-kor Csóti Gyapjas Borbáláért
17-én Csütörtökön 800-kor Szentmise
19-én Szombaton 1600-kor Ifj. Fodor József
és a 4 szülőért és a meghalt családtagokért
20-án Vasárnap 900-kor Szikora József, Juhász István- Kádár Németh Magdolna, Vidéki
Anna, Miskolci Nándor és a meghalt családtagokért,

EGYHÁZI HÍREK
Lelki gyakorlat: December 16-18-áig
vehettek részt a hívek az egyházi év legnagyobb eseménye előtti lelkigyakorlatban
melyet Sági atya tartott. A napok összefüggésben voltak egymással, és a család,
gyermeknevelés gondolatát tárgyalta a XXI.
században. Nagyon jól tudjuk, hogy manapság másként mennek a dolgok, mint akár 20,
50 évvel ezelőtt, de ne feledjük, hogy vannak
örökérvényű dolgok, erények, értékek, mint
a tisztelet, a becsület és a szeretet. Töltsünk
elég időt, arra hogy gyermekeink a megfelelő normákat sajátíthassák el, és ne a
színes szemetesládából „tanuljanak”, csak
mert mi szülők, fáradtak vagyunk, vagy
nincs épp elég időnk. Mi vagyunk a példaképeink a gyerekeink szemében, és ez a
dolog másolódik leginkább. Felelősséggel
tartozunk irántuk, hiszen ők a mi gyermekeink.
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Elsőáldozás: December 19-én 19 gyermek és 1 felnőtt vehetett részt az oltáriszentség kegyelmében első áldozóként.
Karácsony: Szent este, ahogy azt már
megszokhattuk megtöltöttük templomunkat szeretettel és az üllési, környékbeli
hívekkel. Soós atya Kiss-Rigó László püspökünk levelével felhívta figyelmünket a
2011-es évre, melyet a családok évének
kiáltottak ki. Ezen szellemiségben töltsük
mindennapjainkat és a szeretet vegyen
körül.
Óvódások a templomban: Január 6-án
a üllési óvoda Mackó csoportja látogatta
meg templomunkat. A kis lurkók nagyon
érdeklődőek voltak, meglesték a betlehemi
jászolt és énekeltek, szépen, fegyelmezetten
viselkedtek melyet Zita és Zsuzsa Óvó néniknek is köszönhető.
Farkas Attiláné Paragi Éva Egyháztanács tag

22-én Kedden 1600-kor Gál Jolán Katalinért
24-én Csütörtökön 800-kor Szentmise
26-án Szombaton 1600-kor Papp Géza családjai István, Géza és a 4 nagyszülőért,
27-én Vasárnap 900-kor Horváth Károly,
Horváth Imre, Fekete József - Nagy Viktóriáért lesz a szentmise.

www.ulles.hu

KÖNYVTÁRI HÍREK
Legkisebbek a könyvtárban:
Ezek a pici gyerekek már most érdeklődnek a mesék, a könyvek iránt, ebben persze
nagy szerepe van a családnak.
A gyerekek lélegzetvisszafojtva hallgatják szülők, nagyszülők, nagyobb testvérek
meséit. A történetek felkeltik érdeklődésüket, megmozgatják fantáziájukat és még
többet szeretnének hallani. Ilyenkor érdemes
leülni velük egy szépen illusztrált mesekönyv
mellé és együtt lapozgatni. Adjunk a kezükbe
leporellókat, amit saját maguk nézegethet-

nek, hajtogathatnak. Mondogassunk nekik
mondókákat. A mondókák ritmusa megfogja
a gyerekeket és könnyen megjegyzik a nekik
tetszőket.
Viszont semmi sem unalmasabb az egysíkú, monoton olvasásnál – kedves szülő
tedd érdekessé a mesét változatos hangsúlyozással a cselekménynek megfelelően, a
párbeszédeknél változtass hangot, meglátod
gyermeked ámulattal fogja hallgatni. Nagyobb gyerekek szeretik, ha bevonják őket
a történetbe pl. félig elolvasva a történetet
gyermekünkkel együtt próbáljuk kitalálni, hogyan is folytatódhat a mese.

Természetesen ne feledkezzünk meg a
technika nyújtotta lehetőségekről sem. Az
internet világában azonban nagyon fontos,
hogy megfelelő tartalmú és szépen illusztrált
meseoldalakat válasszunk, hogy a szülő és
gyermek együtt üljön a gép elé és miközben a
szülő olvas, gyermeke a mesén túl az internet
által nyújtott interaktivitást élvezze. Tudat alatt
az internet és az olvasás összekapcsolódik.
A közös meséléssel, játékkal töltött idő
pótolhatatlan a gyermekünk fejlődésének
útján.
Köszönet
A könyvtár köszönetet mond Szántó
Lőrincnének a könyvtárnak adományozott
könyvekért. A könyvtár továbbra is szívesen
fogadja az új és használt, jó állapotban lévő
könyveket.
Könyvajánlás
Aranyhaj és a nagy gubanc
Csernus Imre: Felnőtt húsleves
„Nem akartam újra olyan
könyvet írni, amely csak a
problémákról szól, sokkal inkább egy olyat, amiben persze
van fájdalom…,de mellettük
ott a jókedv is; röhögések…”
Mné V. Sz.

MEGEMLÉKEZÉS
2011. január 15-én a Doni áttörés 68. évfordulója alkalmából, megemlékeztünk arról a 68 üllési hősről, akik a Don- kanyarban és egyéb II.
világháborús harci színtereken áldozták életüket a hazáért. Először Barna Dánielné előadásában A Don-kanyar felől című verset hallgathatta
meg a közönség. Ezután Zakar Péter történész beszédében méltatta a magyar katonák kitartását, hősiességét, hazaszeretetét valamint a
történelmi hátteret elemezte. A koszorúzás előtt Alácsi Ervin százados tábori lelkész áldotta meg az emléktáblát. A megemlékezés az elesett
hősök emlékére tartott szentmisével zárult, amelyet Alácsi Ervin tábori lelkész celebrált.
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CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Baranyi Lászlónak és Náfrádi Szilviának 2010.
december 14-én 3380 grammal
Andor,
Wascher Zsoltnak és Faragó Zsuzsannának
2011. január 8-án 3040 grammal
Alina,

Matuszka Róbertnek és Bogyó Katalinnak
2011. január 10-én 3430 grammal
Balázs,
Tóth Attilának és Csongrádi Mariannának
2011. január 15-én 3700 grammal
Bence Attila
nevű gyermeke született

HALÁLOZÁSI HÍREK
Németh Márkné (szül: Gál Jolán Katalin) 2010. december 28-án
elhalálozott. Élt 68 évet.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

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

APRÓHIRDETÉS
Hajvágás, frizurakészítés elérhető áron, az Ön otthonában.
Hívjon, házhoz megyek!
Baló Lívia: 30/989-0553

Könyvelést, adótanácsadást, adóbevallás készítését vállalok,
egyéni és társas vállalkozásoknak, valamint civil
szervezeteknek egyaránt.
SZJA bevallás elkészítését is vállalom.

Gömzsik László

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

Kunfehértó Óvoda u. 6.
Tel.: 77/407-108 vagy 06/30/5069356

MĦkörömépítés Üllésen!

ÚJ GAZDABOLT NYÍLIK

HĥSÉG Akció indul január 1.-tĘl,
mellyel óriási kedvezmények vehetĘk
igénybe!
BĘvebb információ: minden szerdán és
csütörtökön
Üllés, Felszabadulás u. 31, NĘi-férfi
fodrászat
06-70/281-2103
Szeles Viktória
Várjuk leveleiket a rendezveny@ulles.hu -ra.

/A FESTÉKBOLT MELLETT/
Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 7-12; 13-17 óráig
Szombat: 7-13 óráig
Vasárnap: 8-11 óráig

ZÖLDSAROK GAZDABOLT
6794 Üllés, Felszabadulás u. 8/a.
/bejárat az Ady E. u. felöl/
Tel.: 06-30/450-8055

VILLANYSZERELÉS!
Gyors, megbízható munkavégzés, kedvező áron, ingyenes felméréssel!
Amit vállalok:
- Elavult, tűzveszélyes (alumínium) elektromos hálózatok cseréjét.
- Elavult (olvadó betétes) lakáselosztók cseréjét.
- Kapcsolók, konnektorok cseréjét.
- Lámpák világítási armatúrák felszerelését, cseréjét, javítását.
- Elektromos tűzhelyek bekötését.
- Új áramkörök kialakítását (tűzhely, mosógép, villanybojler, stb.).
- Egyéb villanyszerelést, hibajavítást.
Monostori Martin
Erősáramú elektrotechnikus, egyéni vállalkozó
Tel.: 70/550-6402

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

