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ZÖLD UTAT KAPOTT A SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS
Örömmel teszek eleget annak a feladatomnak, hogy értesítsem Üllés lakosságát
hivatalosan is arról, hogy nyert a négy község (Üllés, Forráskút, Bordány, Zsombó) közösen benyújtott szennyvízpályázata. Hosszú
és mondhatom fárasztó munka meghozta
gyümölcsét. Több mint tíz éve vár erre a pozitív döntésre településünk.
Először a 2000-es évek elején, majd
2006. év végén ült össze a négy település
vezetősége, hogy átgondolja egy közös pályázat lehetőségét.
2007-ben már készültünk a pályázat
megjelenésére és létrehoztuk a Forrás 4
Víziközmű Társulatot, amihez első körben
Üllés lakosságának 90%-a csatlakozott. A
Víziközmű Társulat jó gazda módjára kezeli a
lakosság által befizetett pályázati önrészt, intézi a beruházással kapcsolatos adminisztratív teendőket, folyamatos kapcsolatban álla
Fundamenta Lakástakarék-pénztárral.
Közel öt év fáradságos és kemény munka következett, ami talán kívülről tekintve
nem is látszódott. Kétkörös pályázati kiírásának megfelelni, különböző tanulmányokat
elkészíteni, szakhatósági egyeztetéseket le-

folytatni – a Pályázati Bíráló Bizottság pozitív
döntéséhez megfelelően előkészíteni ezt az
óriásprojektet nagyon hosszú, és nehéz feladat.
Sok türelem kellett eddig, de talán a
megvalósulás során még többre lesz majd
szükség. Községünk csendes életét a következő években várhatóan munkagépek hangjai törik majd meg.
Terv szerint a sikeres közbeszerzési eljárás után 2012-ben elkezdődhet a szennyvízcsatorna hálózat építése és ezzel együtt
a négy település csillagpontjában tervezett
szennyvíztisztító telep kiépítése. Várhatóan

a kivitelezés 2013 év végére 2014 év elejére
fejeződik be, ezzel együtt átadásra kerül Üllés
életének legnagyobb közmű-beruházása.
„A Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” című KEOP-7.1.2.02008-0194 számú pályázat
– teljes projektjének elszámolható összköltsége: 5.063.405.138,- Ft.
– teljes önereje: 885.507.345,- Ft, amelyet a lakossági hozzájárulásokból és az önkormányzati forrásokból biztosítunk.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ALKOTÓHÁZI HÍREK
A felújított és megszépült épületbe költözött Alkotóház idén is megrendezi a dísztök, különleges termések és az üllési LEG-ek
kiállítását, melyre szeretettel várunk minden
jelentkezőt.
A kiállítás időpontja 2011. október 15-e
szombat, helye az Alkotóház épülete.

A program délelőtt 10 órakor kezdődik
tökfaragással és termésszobrászattal – a
legszebb alkotások értékes jutalomban részesülnek -, majd a játékos feladatokkal
döntjük el, hogy ki lesz 2011. tökkirálya és
királynéja.

A „fárasztó” feladatok után pedig kemencében sült finomságokkal gyűjthet magának
erőt mindenki az esti citerás találkozóhoz.
Október 1-től a szokásos időben minden
kedden és szombaton 15-18 óráig várja az
alkotni vágyókat az Alkotóház csapata.
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ÚJ ÉPÜLETBE KÖLTÖZÖTT AZ ALKOTÓHÁZ

A Déryé Kulturális Központ alkotóközösségei közül legnagyobb múltra a kézimunka
szakkör tekint vissza. A művelődési ház átadását követően 1962-ben elsőként alakult
meg, Szolnoki Istvánné helybeli pedagógus
vezetésével 35-40 fős létszámmal. Kezdetben horgolással, kötéssel, subázással, batikolással foglalkoztak.
1972-től népi díszítő művészettel kezdett
ismerkedni a tagság. Készültek: buzsáki,
kalocsai, békési, matyó, palóc, rábaközi, sióagárdi, mezőségi hímzések. Kedvelt
hímzésük volt az apátfalvi fehér hímzés. A
kézimunkákból rendszeresen kiállítást rendezetek. A legszebb munkáikat szakmai zsűri
bírálta és díjazta. Három évben országos kiállításra, egy alkalommal külföldre, az akkori
Szovjetunióba is kerültek a hímzésekből. A
szakkör sikereit számos oklevél és a szakkör
vezető kitüntetése is jelezte.
Ezeken az alapokon 2000-ben szerveződött a mostani ALKOTÓHÁZ, mely 2001-ben
az Önkormányzat segítségével önálló épületbe költözött.
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Azóta töretlenül, heti rendszerességgel
(kedden és szombaton) tartották, ill. tartják
a különböző foglalkozásaikat. Fokozatosan
állandó tagság alakult ki a gyerekekből és a
felnőttekből, de egy-egy érdekesebb technika, valamint különleges alkalom esetén sok
vendég látogatott el ide.
A legtöbb érdeklődőt az agyagozás, a
szövés, az üvegfestés, valamint a gyékényszövés vonz, de állandóan szélesítik a foglalkozások körét. A hagyományos kismesterségek mellett modernebb ágazatok is helyet
kaptak, így kuriózum volt a tiffany készítés.
Munkáikat a helyi kiállítások mellett a szegedi Kézműves Kamara által szervezett kiállításokon, a Csongrád Megyei Közművelődési
Tanácsadó Központ által szervezett zsűrizéseken, valamint más megyén belüli illetve
kívüli bemutatókon csodálhatták már meg.
A régi épület illetve az udvaron elkészült
foglalkoztató és a „falu kemencéje” jó szolgálatot tett az évek során, de a szaporodó
rendezvények, a számos vendégcsoport,
az egyre több látogató, valamint a sok-sok

elkészült munkadarab mind – mind kezdték
betölteni a rendelkezésre álló teret. Szűk lett
az addigi kis otthonos „foglalkoztató”. Sajnos
a vizes éveknek köszönhetően az öreg épület
állaga is megromlott.
Több lehetőséget is megvizsgálva, hoszszú tervezgetés és az anyagi lehetőségek
megteremtését követően a 2010-ben nyert
Magyarország-Szerbia IPA Határon átnyúló
együttműködési program adott lehetőséget
arra, hogy a megüresedett régi rendőrőrs
felújításával egy majdnem minden igényt kiszolgáló, tágasabb teret tudjunk biztosítani az
alkotni vágyók és az ide látogató vendégeink
részére. Helyet kapott az épületben egy helytörténeti kiállítás, mely a környékre jellemző
tisztaszobát mutatja be, valamint Soós Imre
helyi gyűjtő különböző régi használati tárgyai
is bemutatásra kerülnek. Önálló részbe költözött az agyagos műhely, helyet biztosítva
az égető kemencének és a korongozóknak.
Székelykapu és népi motívumos ablakkeretek mellett új impozáns felirat is díszíti az
épületet, melyet már messziről látni lehet,
ha Kiskunhalas felől közelít az utazó.
Természetesen nem maradhatott el a
nagy népszerűségnek örvendő kemence felépítése – az új helyen sem – nagyobb belső
térrel és néhány újítással.
A teljes külső és belső felújítást követően az átadásra ünnepélyes keretek között
szeptember 17-én került sor.
A megnyitón beszédet mondott Kalmár
Ferenc országgyűlési képviselő, Nagy Attila
Gyula Üllés község és Szőcs Ferenc Torockó
és Torockószentgyörgy polgármestere, majd
Soós János esperes felszentelte, Vagyas
Attila torockószentgyörgyi tiszteletes pedig
megáldotta az épületet.
A hivatalos megnyitót követően a már
hagyománnyá vált „lecsófőző” versennyel
birtokba vették az Alkotóházat és annak udvarát a falu lakói és a meghívott vendégeink.
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NÉPSZÁMLÁLÁS
Ismételten felhívom a lakosság figyelmét, hogy 2011. október 1. és 2011. október
31. napja között népszámlálás lesz Magyarországon.
A népszámlálás eseményei:
1.) 2011. szeptember 27. és 30. napja
között a számlálóbiztosok minden lakcímre
kiviszik, postaládába helyezik az adatszolgáltatási csomagot. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az adatszolgáltatói csomag
nem reklám vagy szóróanyag, hanem a
népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza. Az adatszolgáltató csomag tartalmazza az illetékes számlálóbiztos
nevét, telefonszámát, számlálóbiztosi igazolványának számát is.
2.) 2011. október 1. és 31. napja között
végzik a számlálóbiztosok az adatgyűjtési tevékenységet.
Adatszolgáltatás lehetőségei:
– Internetes önkitöltés – 2001. október
1-16.

– Papíralapú önkitöltés – 2011. október
1-16.
– Számlálóbiztos általi papíralapú kitöltés – 2011. október 1-31.
A népszámlálás települési felelőse: dr.
Sugár Anita, Üllés Község jegyzője
Számlálóbiztosok:
1) Belterület: Király Emese, Megyeri
Árpádné, Egri Zoltánné, Erdélyiné Dudás
Anita, Fáncsik Judit, Illés Józsefné, Rácz
Mihályné, Hódiné Péter Edina.
2) Külterület: Barna Dánielné, Gábor
Sándorné, Molnár Istvánné, Juhászné
Kómár Ilona, Tóth Andrásné, Gábor
Zoltánné, Kolonics Mária, Nagypál Mónika,
Vörösmartyné Sári Csilla.
Felülvizsgálók:
Hugyeczné Sárközi Éva, Vass Lászlóné,
Szabó Róbert Imre, Juhászné Bozsák Andrea.
A népszámlálásról szóló 2009. évi
CXXXIX. törvény szerint – a nemzetiségre, az

UTCANÉV VÁLTOZÁS – ÚJ UTCANÉV
A Polgármesteri Hivatal lakossági kezdeményezésre – a régi, politikai rendszerhez
kapcsolható utcanevek megváltoztatása,
illetve egy jelenleg még helyrajzi számon
nyilvántartott Benzinkút melletti terület elnevezésével kapcsolatosan – Utcanév változás
/ elnevezés megnevezéssel Kérdőívet tett
közzé.
A Kérdőívet minden üllési lakos megkapta, és ezen augusztus 10-i határidővel minden települési állampolgár kinyilváníthatta
véleményét.
A kitöltött Kérdőívek elhelyezésére a
Déryné Kulturális Központban, a CBA élelmiszerboltban, a COOP boltokban, a szociális
tagintézményben, az iskolai épületekben volt
lehetőség.
A Kérdőívek beérkezés utáni kiértékelése az alábbi eredményeket hozta:
1) Arra a kérdésre, mely szerint „Ön
egyetért-e azzal, hogy az alábbi utcaneveket
meg kell változtatni? Gorkij utca, Makarenkó
utca, Partizán utca, Hámán Kató utca, Mező
Imre utca, Felszabadulás utca, Szabadság
tér” – beérkezett szavazatok:
összes szavazat:
ebből érvénytelen

188 db
11 db

Az érvényes 177 szavazatból az utcanevek megváltoztatására
161 db NEM szavazat, és
16 db igen szavazat érkezett.

2) Arra a kérdésre, mely szerint „Ön
szerint a Felszabadulás utcának kell új nevet
adni?„ a beérkezett szavazatok:
154 db NEM és
17 db igen szavazat
3) Arra a kérdésre, mely szerint „A fentieket figyelembe véve vállalja-e, hogy utcanév változtatás esetén plusz költséget felvállalva, személyesen intézi okmányai, stb.
cseréjét?” a beérkezett szavazatok:
152 NEM szavazat és
12 db igen szavazat.
A Képviselőtestület augusztus 23-i soros, nyílt ülésén – figyelembe véve a Kérdőívek eredményét – utcanév változást nem
kezdeményezett, abban döntést nem hozott.
4) Az Üllés 484/13 hrsz-on nyilvántartott
– (A Dózsa György utcáról nyíló közvetlenül a
bicikliút mellett Bordány irányába kanyarodó
utca) terület elnevezése témakörben – a
Képviselőtestület 116/2011. (VIII.23) önkormányzati határozatával döntött az új terület
elnevezéséről, az Üllés 484/13 közterület
neveként „Széchenyi utca” elnevezést
jelölt meg.
Dr. Sugár Anita
jegyző

anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre
és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével az adatszolgáltatás kötelező.
Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Ha mégis
előfordulna, hogy valaki az adatszolgáltatást
megtagadja, vagy szándékosan és nyilvánvalóan hamis adatot szolgáltat, Üllés Község
jegyzője a törvényes következményekre való
figyelmeztetés után szólítja fel a megtagadó személyt az adatszolgáltatásra. Ha
az összeírandó személy a figyelmeztetés
ellenére sem hajlandó közreműködni, illetve
megadni a valóságnak megfelelő adatokat,
az esetet jelenteni kell a KSH megyei igazgatójának, emellett a jegyző jogosult a szabálysértési eljárás megindítására az 1999.
évi LXIX. törvény 82. §-a alapján.
dr. Sugár Anita
jegyző

RAKOTT TÉSZTA
(„Legrakottabb kategóriában
díjazott sütemény)
Hozzávalók:
60 dkg liszt
1 tojás
1 sütőpor,
20 dkg margarin
20 dkg cukor
1 pohár tejföl
szükség szerint egy kis tej
A hozzávalókat úgy állítjuk össze, hogy a
tészta jól nyújtható legyen.
5 lapot sütünk belőle
Krém:
4 evőkanál cukrot pörkölünk, pirítunk.
1 liter tej
1 vaniliás cukor
5 evőkanál liszt (vagy 3 evőkanál liszt és
egy vaniliás ízű pudingpor)
A fenti hozzávalókból krémet főzünk.
A krémbe a tűzről levéve 10 dkg vajat
keverünk.
Az előre elkészített lapokat a krémmel
megtöltjük. A sütemény tetejére is a krémből teszünk.
Jó étvágyat!
közreadta: Hecskó Józsefné
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TESTÜLETI ÜLÉS LESZ

AZ ÜLLÉSI SEGÍTSÉGRE

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

MINDIG SZÁMÍTHATUNK
Ruzsa Község Önkormányzata és a ruzsai
Baráti Kör Egyesület által 2011. augusztus
27-én szervezett 10. ruzsai Hagyományőrző
Lakodalmas rendezvényen az üllési Dudás
Zoltán zenész úr 35 éve szolgálja egyesületünk rendezvényeit, Forrai Attila igényes
néptánctudásával, elegáns öltözékével mint

Nagy Attila Gyula
polgármester

koszorúslegény emelte a lakodalmas színvonalát.
Elismerésünket fejezzük ki az önzetlen
segítésért, a jó együttműködésért.
Köszönettel:
Szanka János
– szervező

HULLADÉKUDVAR
OKTÓBERI

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

NYITVATARTÁSA

DAOP- 2009-3.1.2/A program keretében
elkészült a várva várt projekt, az Erdei Iskoláig tartó kerékpárút. A jelenleg elkészült beruházás 2,6 km hosszú. A kivitelezés nyomán
a kétkeréken gurulók a bordányi benzinkúttól
egybefüggő aszfalton közlekedhetnek egészen az Erdei Iskoláig – összesen: 6,1 km-es
szakaszon.
A bicikliút biztonságot nyújt mind a közelben élő külterületi lakosok, a munkába járók, és a Horgásztóhoz, illetve az Erdei Iskolához látogató felnőtt és gyermek lakosság,
valamint a településünkre turisztikai céllal
idelátogató személyek számára.
Pályázati forrásokból 65.210.321 Ft-ot
nyertünk a kivitelezésre.
A létesítmény ünnepélyes átadására,
egyben záró rendezvényére szeptember 28án 11 órától került sor.
&
DAOP-4.1.3 sz. program keretében – a
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
keretében - kerül megvalósításra a Szociális
Szolgáltató Központ. A projekt keretében a jelenleg Szabadság tér 3. szám alatti szociális
tagintézmény átköltözik a Radnai utca 22. szám alatti, megújult, korszerű intézménybe.
A volt iskolaépület felújítására 37.173.031 Ft támogatást kaptunk.
A pályázat költségvetése az épület átalakításán, felújításán túl különböző felszerelési,
berendezési, háztartási gépeket is magában foglal.
A kivitelezés már folyamatban van, az épület befejezésének végső határideje november
30-a. A komplexum ünnepélyes átadására ezt követően kerül sor, amelyről értesíteni fogjuk
a település lakosságát.

Dátum Nap

Nyitvatartási Idő

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

9-17-ig
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
9-17
Zárva
Zárva
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
9-17
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
8-11-Iig, 14-17-ig
Zárva
9-17
Zárva
Zárva
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
9-17
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig

Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 30/239-2996, 20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
Október 1-2.
Október 8-9.
Október 15-16.
Október 22-23.
Október 29-30.
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Dr. Papp Sándor
Dr. Szőke Csaba
Dr. Papp Zalán
Dr. Hursán Mihály
Dr. Szőke Csaba

06-30/487-9805
06-30/324-5032
20/973-9149, 30/239-2996
06-30/998-6139
06-30/324-5032
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OKTÓBER HAVI ORVOSI ÜGYELET
3.
4.
5.
6.
7.

Szeptember 30-a péntek 17 órától 3-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
hétfő
16-17 óráig Dr. Joó András
kedd
16- 17 óráig Dr. Vereczkey Csaba
szerda
16-17 óráig Dr. Csonka Erika
csütörtök
16-17 óráig Dr. Vereczkey Csaba
péntek
13-17 óráig Dr. Joó András

10.
11.
12.
13.
14.

7-e péntek délután 17 órától – 10-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
hétfő
16-17 óráig Dr. Csonka Erika
kedd
16-17 óráig Dr. Vereczkey Csaba
szerda
16-17 óráig Dr. Csonka Erika
csütörtök
16-17 óráig Dr. Vereczkey Csaba
péntek
13-17 óráig Dr. Joó András

17.
18.
19.
20.
21.

14-e péntek délután 17 órától – 17-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
hétfő
16-17 óráig Dr. Joó András
kedd
16-17 óráig Dr. Csonka Erika
szerda
16-17 óráig Dr. Joó András
csütörtök
16-17 óráig Dr. Vereczkey Csaba
péntek
13-17 óráig Dr. Csonka Erika

21-e péntek délután 17 órától – 24-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
24.
hétfő
16-17 óráig Dr. Joó András
25.
kedd
16-17 óráig Dr. Joó András
26.
szerda
16-17 óráig Dr. Vereczkey Csaba
27.
csütörtök
16-17 óráig Dr. Csonka Erika
28.
péntek
13-17 óráig Dr. Csonka Erika
28-a péntek délután 17 órától – november 2-a reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2
FIGYELEM: Hétköznap 17 órától másnap reggel 7 óráig, valamint
hétvégén és ünnepnapokon reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig
a Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni: Az ügyelet telefonszáma:
285-076 Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2
Az esetleges változások miatt tévedések elkerülése érdekében kérjük,
vegyék figyelembe a rendelőnél lévő kiírásokat is!
Köszönjük.
Az orvosok elérhetőségei:
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

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Nőgyógyászati rákszűrésen megjelent nőket, hogy
a vizsgálati eredmény lelete átvehető a Védőnői Tanácsadóban munkanapokon 8 - 9 óráig

Zarándokút Hercegszántóra
„ A világ legnagyobb Mária szobrához”

Október 8-án szombaton 730-kor indulás az üllési Templom elĘl!
Jelentkezni lehet Farkas Attiláné Évánál a 30/394-94-33,
és Tóth Andrásné Erikánál a 30/527-29-84-es telefonszámon.
Az utazás költsége 1200 Ft/fĘ.
Jelentkezni a befizetéssel egyidejĦleg lehetséges, max. 48 fĘ.

A Mária szobor és a szentmise látogatatása után további programként más
templomok felfedezése és szabad program biztosítása vár a kikapcsolódni
vágyókra.
Hazaindulás a délutáni órákban, mely elĘtt egy híres bajai halászlé
elfogyasztására buzdítjuk a csapatot!

KISMAMÁK KÖSZÖNTÉSE
A SZOPTATÁSI VILÁGNAP
ALKALMÁBÓL
2011. szeptember 16-án, hagyományunkhoz híven megtartottuk az Anyatejes táplálás Világnapi ünnepségét, melyre 20
család jött el.
Meghívtuk az elmúlt évben szült édesanyákat kisgyermekükkel együtt, akiket az Önkormányzat oklevéllel és vásárlási
utalvánnyal köszöntött.
Ezt követően dr. Csonka Erika beszélt a családról, a gyermekek iránti feltétel nélküli szeretetről, egymás elfogadásáról.
Köszöntöttünk egy anyatejet adó édesanyát is, aki saját
gyermeke mellett tejet tudott adni több, arra rászoruló csecsemőnek.
A kisbabáknak
fontos a minél hoszszabb ideig történő
anyatejes táplálás,
de legalább hat hónapos korig feltétlenül javasolt.
Az anyatej életfontosságú anyagokat tartalmaz. A benne lévő immunanyagok erősítik védekező
rendszerüket, védik őket a betegségektől, az alul – vagy túltápláltságtól.
A szoptatásnak nagy jelentősége van az anya-gyermek
kapcsolat harmonikus alakulásában is.
2011.09.22.
Kiss Ilona és Balogh Antalné
védőnők
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TANULNI VÁGYÓK
FIGYELEM!
A Katedra Iskola panziós – falusi vendéglátó képzést indít. A tandíjmentes, iskola
rendszerű, esti tagozatos képzés 20 fő jelentkezése esetén kihelyezve, bármely településen indítható.
Államilag támogatott OKJ-s végzettséggel nem rendelkezők számára tandíjmentes
1 éves esti tagozatos képzés keretében vállaljuk indítását.
Végzettséggel betölthető munkakörök:
panzió-vezető, recepciós, szobaasszony,
kiegészítő konyhai, vagy éttermi munkatárs, vendégház-vezető, vidéki programszervező
A képzés a turisztikai, agrárturisztikai
pályázatoknál előírt végzetséget ad.
Egyszeri 20000 Ft-os regisztrációs díjat
kell fizetni, amennyiben megfelelnek a beiratkozás feltételeinek. A képzés teljes költsége 120.000 Ft lenne.
Amennyiben 20fő jelentkezése megtörténik, helyben a kulturális központban lesz a
tanfolyam, 2012. február 1-jétől.
Kérem, hogy az érdeklődők mielőbb keressenek fel. Jelentkezési határidő: 2011.
október 30.
További felvilágosítást személyesen és
telefonon is szívesen adunk.
Szolnoki Tünde
06/30-6192562

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Nagyon köszönöm Vass Martinnak, Erdélyi Kristófnak és Reszkető Róbertnek azt,
hogy az Alkotóház ünnepélyes átadójára érkezett vendégek számára – mindenki megelégedésére – finom étkeket készítettek.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÜLLÉSI KÖRKÉP
LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
az Üllés Körkép októberi lapszámának lapzártája 2011. október 25, kedd déli 12 óra.
A megjelentetni kívánt hirdetéseiket,
közérdekű információikat ezen időpontig
Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál
(e-mail cím: balogh.marta@ulles.hu), vagy
a Déryné Kulturális Központban ifj. Seres
Attilánál (e-mail cím: rendezveny@ulles.
hu) lehet leadni. Érdeklődni: 62/282-122/222
melléken lehet.
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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Üllés Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2012. évre ismételten
kiírja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók
számára.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi
területén állandó lakóhelylyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos),
alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező
alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes,
osztatlan képzésben, vagy
felsőfokú szakképzésben,
a képzési keretidőn belül
folytatják tanulmányaikat.
NEM részesülhetnek
Bursa támogatásban:
– A katonai, illetve
rendvédelmi felsőoktatási
intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben
részt vevő hallgatói
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben
résztvevő tanulók
– A doktori (PhD) képzésben résztvevők
– Külföldi intézménynyel hallgatói jogviszonyban állók
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011. szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya
2012. őszén már nem áll
fenn, úgy a 2012/2013. tanév első félévre eső ösztöndíj
már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás

időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2011/2012.
tanév második félévére már
beiratkozzon a felsőoktatási
intézménybe.
A hatályos 12/2001.
(XI. 16.) Kt. sz. rendelet 4. §
- a értelmében „a település
közigazgatási területén állandó lakhellyel rendelkező lakos támogatásra, azaz
ösztöndíjra akkor pályázhat, ha a családban az egy
főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj max. 200
% - át”, azaz 57.000,- Ft
– ot. „A rendeletben meghatározott jövedelemhatár
nem vonatkozik árvákra,
illetve félárvákra.”
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két
egymást követő tanulmányi félév: 2011/2012. tanév
második (tavaszi), illetve a
2012/2013. tanév első (őszi)
féléve.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban:
2012. március
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2011/2012.
tanév második félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a
támogatott az ösztöndíjra
való jogosultságát az adott
félévben elveszíti.
Azokban a hónapokban,
amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel,
az ösztöndíj folyósítása a
folyósítás véghatáridejének
módosulása nélkül, teljes
egészében szünetel.
Az ösztöndíjat minden
pályázati fordulóban újra kell
pályázni.
Az önkormányzat 2011.
december 05-ig bírálja el
a beérkezett pályázatokat,
a határidőn túl benyújtott,

vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja.
Az ösztöndíj elbírálása
kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől
függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat
közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem
terheli.
A pályázat kötelező
mellékletei a felsőoktatási
intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a
2011/2012. tanév első félévéről, valamint a pályázó
és a vele egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről szóló igazolás (rendszeres jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hó, nem
rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző 12 hó jövedelemigazolásai).
A szociális rászorultságot egyéb dokumentumokkal igazolhatja a pályázó.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban,
a hivatal Ügyfélszolgálatán
és Titkárságán hozzáférhető pályázati űrlapon a
hozzá tartozó mellékletekkel
együtt, a pályázó által aláírva egy példányban kell benyújtani.
A pályázati űrlap csak
valamennyi kötelező melléklettel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak
minősül!
A pályázat benyújtási
határideje:
2011. november 14.
A pályázattal kapcsolatos információk, dokumentumok a www.ulles.hu honlapon megtalálhatók.
Az elnyert ösztöndíjról
2011. december 09. napjától a Polgármesteri Hivatal
titkárságán lehet érdeklődni.
Polgármesteri Hivatal
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OKTÓBER 6. NEMZETI GYÁSZNAP
Az 1948-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári
haditörvényszék ítélete alapján, Aradon a
magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy
ezredesét, valamint Pesten gróf Batthyány
Lajos első magyar miniszterelnököt végezték
ki. Ezt a gyalázatos tettet a magyarok megfélemlítésére a Habsburg uralkodó Ferencz
József jóváhagyásával tették. Hogy kik voltak ezek a hősök, azt a kivégzésükkor elmondott utolsó szavaik jól mutatják.

Leiningen-Westerburg Károly: A világ
feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.
Damjanich János: Legyőztük a halált,
mert bármikor készek voltunk elviselni azt.
Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi
súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt
szolgáltam.
Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam,
mindig csak szolgáltam. És halálommal is
szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.
Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket
nekem, amely népem és hazám szolgálatáért
lángolt.
Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen
a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében
érett apostollá az apostolok lelke és bitófák
tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.
Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.
Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit
sem tettem volna az életemben. Alázatosan
borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.
Knézich Károly: Milyen különös, hogy
Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a
kártyákat.
Schweidel József: A mai világ a sátán
világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért
hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt
az átkozott, meghasonlott világot.
Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága
egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei

virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy
Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.
Láhner György: Krisztus keresztje és a
bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett
oly törpe az én áldozatom.
Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség
dühös bosszúja juttatott ide.
1956. Október.23.
55-éve a magyar nép olyan hősies cselekedetet vitt végbe amelyre az egész világ
felfigyelt. Ez a kis nemzet szembeszállt a
rettegett szovjet hatalommal, akitől az egész
világ tartott. A magyar nép jelentős része
egységesen állt a rákosista diktatúra és a
szovjet megszállás ellen harcolók mellé.
1956. október 16-án, a szegedi egyetemisták, a párttól független szervezetet
alakítottak (MEFESZ). Kezdeményezésükre
országszerte diákgyűléseket tartottak: az elfogadott programokban egyre nagyobb teret
nyertek és élesedtek a politikai követelések.
Október 22-én a budapesti műegyetemisták
másnapra a lengyelországi változásokkal
szolidaritást vállaló tüntetést is hirdettek. A
demonstráció során a diákokhoz csatlakoztak a munkások, Budapest lakossága. Többszázezres tömeg tüntetett a Bem téren, majd
a Parlament előtt, ahol Nagy Imre beszéde
nem volt képes lecsendesíteni az embereket.
Miután a tüntetők órákon át követelték, hogy
a rádió közvetítse a műegyetemisták pontjait, késő este az épület védelmére rendelt
karhatalmisták tüzet nyitottak a tömegre,
amely válaszul fegyvert szerzett, és ostrom
alá vette a rádió székházát. A békésen indult
tüntetés ezzel fegyveres felkeléssé változott. Hajnalban szovjet páncélosok érkeztek
Budapestre, megjelenésük azonban nem
törte le a megmozdulást, sőt kiszélesült az
ellenállók tábora: a felkelés nemzeti szabadságharccá is vált. Nem hoztak eredményt a
helyzet rendezése érdekében hozott politikai
intézkedések. Miközben Budapesten elkeseredett harcot vívtak a szabadságharcosok, a
pártvezetés pedig meddő vitákat folytatott
a helyzet értékeléséről, a politikai, illetve a
katonai lépésekről, addig az egész ország
csatlakozott a megmozduláshoz. Forradalmi
tanácsok vették át a gyárak és egyéb munkahelyek vezetését, miként a települések,
sőt egyes megyék irányítását is. Demokratikus, független, semleges Magyarország
megteremtését követelve támogatásukról
biztosították a fegyveres harcot folytatókat.
Október 28-án szovjet jóváhagyással Nagy
Imre tűzszünetet hirdetett, egyben bejelentette több követelés teljesítését: legfontosabbként az ÁVH felszámolását és tárgyalások kezdeményezését a szovjet csapatok
kivonásáról. A belső béke azonban csak a
többpártrendszer visszaállítása és Magyar-

ország semlegességének bejelentése után
állt helyre. November első napjaiban a fegyveresek és a forradalmi testületek egyaránt
elismerték a kormányt, elrendelték a munka
felvételét, és megkezdődött a forradalomhoz
hű karhatalom, a nemzetőrség felállítása.
Mire azonban az országban helyreállt a rend,
Hruscsov elszánta magát a magyar forradalom fegyveres leverésére. A felállítandó bábkormány élére kijelölt Kádár Jánost a szovjet
fővárosba vitték tárgyalni. A november 4-én
megindított újabb szovjet támadás napokon
belül felszámolta a fegyveres ellenállást, a
küzdelem azonban folytatódott. Az ország
nem ismerte el Kádár kormányát, hanem
kitartott a jugoszláv követségre menekült
Nagy Imre mellett. Eredménytelen volt a
tanácsrendszer restaurálásának kísérlete,
számos településen továbbra is a forradalom
során megválasztottak intézték a közösség
ügyeit. Az ellenállás központjaivá a Kádár
és a szovjetek által is elismerni kényszerült
munkástanácsok váltak, amelyeknek november közepén országosan elfogadott központja alakult: a Nagy-budapesti Központi
Munkástanács (KMT).
Kádár – aki december elejéig sem közigazgatási apparátussal, sem pártszervezettel, sem magyar fegyveres erővel nem
rendelkezett – tárgyalni kényszerült a munkástanácsokkal, de érdemi engedményekre
nem volt hajlandó. November 21-én szovjet katonai segítséggel megakadályozta az
Országos Munkástanács megalakítását,
másnap pedig elrabolták és Snagovba deportálták a jugoszláv követséget elhagyó
Nagy Imrét és társait. A hónap végére felálló
karhatalom egyre nagyobb részt vállalt az
ország megfélemlítésében, a forradalomban
részt vettek őrizetbe vételében.
December elején került sor a forradalmi
nemzet és a kádári hatalom között az utolsó
nagy összecsapásra. Az ideiglenes pártvezetés ellenforradalomnak deklarálta a történteket, külön kiemelve Nagy Imre felelősségét.
Ez, valamint a tárgyalások megfeneklése
és a letartóztatások ellen tiltakozva a KMT
december 11–12-ére országos sztrájkot hirdetett. Válaszul a kormány törvényen kívül
helyezte a területi munkástanácsokat, statáriumot hirdetett, és felállította az internáló
táborokat. A letartóztatásokkal és a pufajkás
terrorral megfélemlített, külső segítségben
már nem bízó, katonailag megszállt országnak már nem volt ereje a védekezéshez.
Menekülők újabb tömegei kerestek új életet
Nyugaton, az itthon maradottakra tömeges
megtorlás (internálás, börtön, kivégzés,
enyhébb esetekben állásvesztés, rendőri felügyelet stb.) várt. Az éveken át tartó represzszió során több mint 20.000 embert ítéltek
börtönbüntetésre, és 230-an kényszerültek
életük feláldozására.
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Mackó csoport hírei:
Elkezdődött az új
tanév, 24 a létszámunk, ebből 7 kispajtást a Pitypang csoportból „elcsaltunk”!
Mi már nagy csoport vagyunk, iskolára készülünk, ezért aztán lelkesen és sokat ügyeskedünk. Nyári
élményeket rajzoltunk: ”Ahogyan másztuk a
hegyet!” „Ugráltunk a medencébe”– számoltak be lelkesen a gyerekek. Beszélgettünk az
egészségről, „megfogalmazták” számukra
mit jelent. Így készült el a mi virágunk melynek minden szirma valamit elrejt! A mozgástsportot,”vitaminos” táplálkozást, örömöt és
boldogságot és persze még sok mást. Piacra
is látogattunk, s köszönet az árusoknak, hiszen a sok zöldségért, gyümölcsért pénzt el
nem fogadtak!
Képes beszámoló a piaci látogatásról.

Ildi dajka néni mindent megtesz azért, hogy
kellemessé, otthonossá varázsolja az itt tartózkodásukat.
Mazsola csoport hírei:
A nyári szünet után élményekkel gazdagodva ,kipihenve
jöttek a gyerekek óvodába szeptember elsején. Mindenki elmesélte, hogy merre járt,
mit csinált a nyáron,
majd le is rajzolták
azt. Az Egészségvédelmi Hétre is készítettünk rajzokat a mozgás fontosságáról és almával nyomdáztunk.
A munkák megtekinthetőek voltak a kulturális központ előterében. Mi is elsétáltunk ide,
ahol megnéztük a kiállítást és azt, hogy hogyan történik a vérvétel, vérnyomásmérés.
Sok gyümölcsöt, zöldséget ettünk ezen a
héten, amelyeket ezúton is köszönünk a szülőknek. Kiemeltük a vitamindús táplálkozás
fontosságát. Szeptember 15-én „PIKNIKEZNI” mentünk az Arany János utcai játszótérre. Mindenki hátizsákban hozott otthonról
elemózsiát, amelyet jóízűen fogyasztottak
el a gyerekek. Kipróbálták a sok játékot:
„vonatoztak”,”villamosoztak”, mérleghintáztak, mászófalra másztak, függőhídon keltek
át, fociztak, hintáztak, csúszdáztak. Gyorsan
eltelt a délelőtt, megfogadtuk, hogy jövünk
még ide máskor is!

Babóca csoport hírei:
23 beírt gyermekkel indult szeptember
elsején a Babóca
kiscsoport. Egyelőre
20 gyermek kezdte
a z
óvodát, kisebb-nagyobb sírással. A szülők együttműködtek az óvó nénikkel a beszoktatás idején. A foglalkozásokon
gyakorolgatjuk az óvodai élet szabályait,
énekelgetünk, mondókázunk és játszunk a
levegővel: buborékfújás, hangutánzás, rajzolás formájában. Kati és Ancsa óvó néni,
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csoport hírei:
Csoportunk
26
fővel indult szeptember elsején. (15 lány,
11 fiú) 15-en laknak
belterületen, 9-en tanyán, 2 fő jár más községből.
Mivel új csoportszobába, új öltözőbe kerültünk, az első időszak az ismerkedéssel telt
és azzal, hogy felelevenítettük az előző évben megismert szokásokat. Újdonságokkal
is megismerkedünk idén: naposság, dupla
tányér, tálból szedés, kancsóból öntés, külön
szervezett matematikai tevékenység, stb…
Egyre hosszabb időre szövődnek kapcsolatok egy-egy játéktéma, játékszer kapcsán,
de ezek a barátságok még gyakran labilis,
átmeneti viszonyok.
Az Egészségügyi Hétre készített kollektív munkánkat a helyszínen is megnéztük

élményszerző séta keretében. Egész héten,
sőt, még utána is csemegézhettünk a zöldségekből, gyümölcsökből készült vitamintálakról, köszönet érte a szülőknek! Veress
Miklós: Vasárnapi utazás c. verséhez még
busz is készült répából, csont sofőrrel, petrezselyem kalauzzal, Karfiol Karcsival, Karalábé
Klárival, amint épp Leves városba tartanak.

ISMERTETŐ A BÖLCSŐDÉRŐL, I. RÉSZ
Bölcsődénkben
már
2006. szeptembere óta
neveljük, gondozzuk a ránk
bízott gyermekeket. Tehát 5 éves évfordulót ünnepelhetünk. 5 kis csapattól váltunk
el minden év szeptemberében és vártuk az
újonnan érkezetteket, így történt ez néhány
héttel ezelőtt is.
Sok családdal megismerkedtünk ez idő
alatt. Néhány szülő már előtte is találkozott
a bölcsőde intézményével valahol, de többségük csak most nyert bepillantást abba,
hogyan is gondoskodunk a gyermekekről.
Akik számára még mindig ismeretlen ez
az intézményi forma, azoknak szeretnék egy
kis tájékoztatást nyújtani.
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás
részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. A szociális ágazathoz
tartozik, nem közoktatási intézmény, mint
az óvoda. Helyileg az óvodával közös intézmény, de szakmailag önálló. Az óvodáskorúaknál fiatalabb gyermekek ellátásával
foglalkozunk, de szükség esetén lehetőség
van 4 éves korig bölcsődében maradni. Pici
gyermekekről lévén szó, fejlettség tekintetében nincs feltétele a bölcsődébe kerülésnek.
Tehát nem elvárás a szobatisztaság, beszélni
tudás. A szülőkkel szemben elvárás a munkahely megléte vagy rászorultság esetén a
hátrányos helyzetet igazoló papír. Az intézményvezető dönt a bölcsődébe és óvodába
kerülő gyermekek felvételéről, annak jogosságáról. A szakmai önállóság mellett az
óvodával közös programok szervezése és a
gyermekeknek az óvónőkkel való ismerkedési lehetősége segíti az óvodai beilleszkedést,
amely a tapasztalatok alapján majdnem minden kisgyermek számára zökkenőmentes.
Az intézményünk kapcsolatot tart rendszeresen a védőnővel, gyermekjóléti szolgálattal.
A bölcsődébe hetenként jár a bölcsődeorvos (Dr. Csonka Erika), aki megvizsgálja a
gyermekeket, és akinek tanácsaira, javaslataira számíthatunk mi is és a szülők is, a
gyermekek egészségének megóvása érdekében.
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„VIRÁGOS ÜLLÉSÉRT MOZGALOM” – 2011. DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG
A „Virágos Üllésért Mozgalom” díjátadó ünnepség megrendezésére szeptember 13-án került sor.
Az előző évhez hasonlóan az idén is egy független, nem helyi lakosokból álló, ruzsai illetőségű bizottság értékelte az ingatlanok virágosítását és rendezettségét. Minden utcát, dűlőutat végigjártak és választották ki a „Legvirágosabb ház”-akat és a „Legrendezettebb ház”-akat.
Az értékelő bizottság által kiválasztott ingatlanok tulajdonosai az oklevelet és a díjat - ünnepélyes keretek között - Nagy Attila Gyula
polgármestertől vehették át.
A DÍJAZOTTAK NÉVSORA:
VIRÁGOS HÁZAK
RENDEZETT HÁZAK
Cím
Név
Cím
Név
Rózsa dűlő (19)
Zádori Mónika
Rózsa dűlő (3)
Szilágyi Margit
Kossuth dűlő ( 19/A)
Dudás Dániel
Kossuth dűlő (65)
Kómár Antal
Árpád dűlő ( 49)
Juhász János
Árpád dűlő (109)
Molnár Sándor
Petőfi dűlő (20)
Forrai Péter
Petőfi dűlő (139)
Tóth Antalné
Ady Endre utca (15)
Szekeres Renáta
Ady Endre utca (1)
Sipos Vilmosné
József Attila utca (20)
Szekeres Mihály
József Attila utca (4)
Farkas István
Erkel Ferenc utca (25)
Székácsné Csóti Zsófia
Erkel Ferenc utca (43)
Horváthné Vass Edit
Móra Ferenc utca (96)
Zsikó László
Móra Ferenc utca (74)
Sziládi Sándor
Huszár utca (12)
Forrai Zoltán
Huszár utca (3)
Erdélyi Sándor
Dózsa György utca (42) Zádori Antal
Dózsa György utca (96) Kádár-Németh Zoltán
Hámán Kató utca (46)
Rutai Istvánné
Hámán Kató utca (23)
Nagy Lajosné
Wesselényi utca (34)
Huszár Sándor
Wesselényi utca (10/A) Czékus Ferencné
Székely utca (9)
Gyuris Gézáné
Székely utca (15)
Farkas Csaba
Erdélyi utca (47)
Ungi János
Erdélyi utca (50)
Fábián Károly
Fehérvári utca (10)
Farkas Sándorné
Fehérvári utca (16)
Kurucsai József ifj.
Fogarasi utca (28)
Dudás Zsolt
Fogarasi utca (14)
Dudás József Jenő
Radnai utca (5)
Bakó Istvánné
Radnai utca (10/1)
Egri Zoltán
Mező Imre utca (17)
Ocskó Gábor Lajos
Mező Imre utca (23)
Tajti Jánosné
Petőfi Sándor utca (12)
Csóti Vilmos
Petőfi Sándor utca (11)
Maróti Zoltán
Arany János utca (26)
Ocskó Lajos
Arany János utca (16)
Dr. Nyáriné Tajti Anna
Gorkij utca (2/A)
Juhász József
Gorkij utca (5)
Busa Zoltán
Ruzsai utca (33)
Gyuris Sándor
Ruzsai utca (35)
Maróti József
Felszabadulás utca (56) Czakó Sándor
Felszabadulás utca (61) Hódi Zoltán
Jókai utca (18)
Simon Györgyné
Jókai utca (8)
Gyuris Sándor
Kis utca (21)
Peták Antal
Kis utca (23)
Kóbori-Kovács Béla
Makarenkó utca
nincs
Makarenkó utca (15)
Gyuris Krisztián
Vásártér utca (20)
Czakó Krisztián
Vásártér utca (9)
Vass László
Partizán utca
nincs
Olajos utca
Nincs
Víztorony utca
nincs
Víztorony utca (12)
Dobi Zsolt
Olajos utca
nincs
Napos utca
Nincs
Napos utca (1/B)
Kocsis Tibor
Partizán utca (6)
Császár Ferenc
Szabadság tér
nincs
Szabadság tér
Nincs
Az önkormányzat fontosnak tartja zöldterületei, parkjai rendben tartását, virágosítását.
A cél megvalósításához sokan csatlakoznak, köztük az ingatlantulajdonosok, vállalkozások, és azok, akik munkájukkal, anyagilag is hozzájárulnak ahhoz, hogy településünk arculata egyre szebb legyen.
Idén is köszöntöttük támogatóinkat. Külön köszönetet mondunk Simhercz Zoltánnénak, Zádori Mónikának és Tóth Lászlónak.
Kérünk minden díjazott ingatlantulajdonost, hogy aki a díjátadón megjelenni nem tudott, az személyesen, vagy közeli hozzátartozója által vegye át az Emléklapot, illetve a díjat Nagy Attila Gyula polgármestertől, vagy a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

HOMOKHÁTI CSALÁDI NAP

2011. augusztus 13-án, szombaton 10
órától Üllés 18 fős csapata egy igazán felejthetetlen napot töltött el a zákányszéki
Sportcsarnokban a környékbeli települések
csapataival együtt. A családi napot a Homokháti Szociális Központ munkatársai szervezték, pályázati támogatással.
A délelőtt folyamán megküzdöttünk
a családok nevére szóló emléklapért és a
cukorral teli bögrékért, ami persze gyorsan
kiürült. Az üllésiek a legfurfangosabb csapat
címét érdemelték ki.
Voltak fejtörők, vakvezetés, ügyességi

feladatok, pl. szemenként kellett a babot kanálban vinni, persze futva, mert a gyorsaság
is számított, nem csak az ügyesség, lufit kellett a csapatoknak kidurrantani a talpukkalebben nagyon ügyesek voltunk! Valamint
még mesét is írtunk, megadott szavakból.
A „nagy hajtás után” 13 órakor ebédeltünk, ami babgulyás volt és kemencében
sült kifli, majd finom barackos sütemény a
kávé mellé.
Ezt követően folytatódott a móka, mert
kézműves foglalkozásokon vehettünk részt,
készíthettünk szalvétaképet, kulcstartót

Dr. Sugár Anita
jegyző

üvegfestéssel, ceruzatartó kosarat fontunk
és arcfestést is kérhettek a gyerekek.
Mindeközben a tranbulin és az ugráló vár
csábította magához a gyerekek apraját.
Szuper nap volt, reméljük jövőre is megismétlődik!
Csorba Péter Gáborné

9

www.ulles.hu

EGY NAP A TOLERANCIA

Szeptember12-én rendezték meg a budapesti Állatkertben a sérült gyermekek napját,
immáron 20. alkalommal. A fogyatékkal élők
mellett egészséges gyermekek is részt vettek az egésznapos programban.
A nap folyamán több mint 6000 látogató jelent meg bentlakásos intézményekből,
iskolákból és természetesen rengetegen a
saját családjukkal érkeztek.
Az egészséges gyerekek együtt töltötték
ezt a napot a fogyatékkal élőkkel. Sokan most
láttak talán először Down-kórosokat, kerekes
székes mozgáskorlátozott gyerekeket és halmozottan sérülteket, akik gondozóik, szüleik nélkül szinte életképtelenek. A színpadi
programot végig kísérte a jeltolmács, hogy

JEGYÉBEN

a siketek és hallásukban akadályozottak is
értsék (hallják) a műsort. A fellépők között
volt pl. az LGT emlékzenekar, akikkel közösen
énekelt a hallgatóság. Délután sérült fiatalok
adtak műsort a vidám közönségnek- persze,
hogy nagy sikerrel! A nap fővédnöke Makray
Katalin volt, a műsorvezető pedig Novák Péter. Midkettőjüket nagy örömmel fogadták a
résztvevők.
Emellett rengeteg látogató nézte meg a
kis tigriseket, a csúszó-mászókat és a nagyvadakat. Legnagyobb sikere talán a fóka- bemutatónak volt.
A szakemberek szerint örömteli, hogy az
elmúlt 20 év alatt a sérült gyermekek napja olyan szimbolikus közösségi eseménnyé
vált, amely felhívja a figyelmet a társadalmi
befogadás fontosságára. Üllésről Deméné
Gyuris Margit szervezete meg a kirándulást,
köszönjük! Bízom benne, hogy a 45 helyi
résztvevő számára ez a nap azt erősítette,
hogy bár vannak köztünk különbségek, igazából mégiscsak egyformák vagyunk!

Az üllési Estike Népdalkör szeretettel meghívja a falu lakosságát a
IV. TERÜLETI DALOSTALÁLKOZÓJÁRA.
Időpontja:
2011. október 8-a (szombat) 9 órától
Helye: Déryné Kulturális Központ
(Felszabadulás utca 48.)
Farkas Györgyné
dalköri elnök
Nagy Róbert
igazgató

II. CITERÁS TALÁLKOZÓ
Szeretettel meghívjuk a település lakosságát a II. Citerás találkozóra,
mely 2011. október 15-én este 6 órakor kerül megrendezésre.
A színpadra várjuk a bordányi Berkenye és Borostyán együtteseket, a csólyospálosi
Hagyományőrző asszonykórust, a kisteleki citerásokat, a ruzsai citerazenekart, a forráskúti
Juharfásokat és Pálnik András szóló citerást.
A hazai frontról az üllési Királydinnye Citerazenekart.
A belépés díjtalan!
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Meghívó
Szeretettel meghívom a település nyugdíjas, „szépkorú” lakóit az
Idősek Világnapja” alkalmából
október 12-én(szerdán) 17 órakor
a Déryné Kulturális Központ
Közösségi Házban
megrendezésre kerülő ünnepségre.
Nagy Attila Gyula
polgármester

KÖNYVTÁRI HÍREK

Tóth Era,
családgondozó

DALOSTALÁLKOZÓ

Juhari László
kórusvezető

IDŐSEK VILÁGNAPJA

TERVEZZE MEG A KÖNYVTÁR
LOGÓJÁT!!!
Az üllési Községi Könyvtár 50 éves jubileumi évfordulója alkalmából logó pályázatot
hirdet. A beérkezett terveket 2011. október
28-ig várjuk a Déryné Kulturális Központba.
A pályázatokon legyen feltüntetve: név, cím,
telefonszám.
ÍRÓ PÁLYÁZAT!!!
A könyvtár 50 éves jubileumi évfordulója alkalmából írói pályázatot hirdet – várunk
verseket, novellákat, meséket, szösszeneteket ☺ stb., könyvről, olvasásról, könyvtárról,
ezekkel kapcsolatos élményekről. Az alkotásokat 2011. október 28-ig várjuk a kulturális
központba. A pályázatokon legyen feltüntetve: név, cím, telefonszám.
RAJZ PÁLYÁZAT!!!
A könyvtár 50 éves jubileumi évfordulója alkalmából rajzversenyt hirdet a kulturális hét témájához kapcsolódóan, amely
„latinamerika” – illetve szívesen fogadjuk az
olyan rajzok készítését is, amely valamilyen
olvasmányélményt (mesét, verset, novellát,
regényt stb.), film és színházi élményt jelenít
meg. Időpont: 2011. november 8-a, 14:30,
helye: Déryné Kulturális Központ.
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ÜNNEPÉLYES ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜTÉTEL
2011. szeptember 17-én délelőtt megtelt a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő
terme.
A legtöbb jelenlévő várakozásteli izgalommal nézett a rendezvény elé.
A Himnusz elhangzása után Ótott Zsolt
szavalta el Wass Albert: Üzenet haza című
felemelő és egyben megható versét.
Nagy Attila Gyula polgármester előtt
10 személy tett esküt – a legtöbb személy
határon túlról érkezett, erdélyi, szerb állampolgár.
A polgármester és az anyakönyvvezető
ünnepi beszéde után került sor az eskü letétele, majd a köztársasági elnök által aláírt
- Honosítási Okiratok átadására.
Az állampolgársági eskü letételének
időpontjától ezen 10 személy hivatalosan is
megszerezte a várva várt magyar állampolgárságot…..

„…Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot….”
Vassné Balogh Márta

Wass Albert fenti versének részlete hozzájuk és üzenetként szóljon mindenkihez:

EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT
Idén szeptember 12-19-e között került sor az Egészségvédelmi
Hét megrendezésére. A helyszínek a vizsgálatokhoz igazodva a Kulturális Központban, a Védőnői Tanácsadóban, a szociális tagintézményben, a Csigabiga Óvodában, a Fogorvosi Rendelőben és a II.
háziorvosi rendelőben kerültek megrendezésre.
A szűrővizsgálati program jól sikerült, a vizsgálatok hatalmas látogatottság mellett zajlottak.
A szűrővizsgálatok mellett a lakosok részt vehettek Jóga Klubon,
a Reiki Klubon, Fitnesz Tornán, a Segítők Segítése című energiaadással egybekötött előadáson.
13-án került sor a Virágos Üllésért -„Legvirágosabb ház” és a
„Legrendezettebb ház” díjátadó ünnepség megtartására. (a díjátadó
ünnepségről, a díjazottakról „Virágos Üllésért Mozgalom” – 2011.
Díjátadó ünnepség” című cikk alatt olvashatnak),
Szeptember 14-én került megrendezésre a Hangulatjavító Est. Elsőként Dr. Csonka Erika háziorvos majd Dr. Varga Katalin pszichiáter
szakorvos előadását hallgathatták meg a jelenlévők a lelki betegségek testi és lelki tüneteiről. Ezt követően lelkiállapotukat jelző tesztet
tölthettek ki. A szünetben a szorgos kezű hölgyek süteménycsodáit,
és Gyuris Géza cukrászmester által sütött diétás édességeket kóstolhatták meg a jelenlévők.
A süteménysütő versenyen
A „Leglevelesebb”
kategóriában Ágostonné Szaniszló Ildikó,
A „Legcsokisabb”
kategóriában Gyuris Andrásné,
A „Legtúrósabb pogácsa” kategóriában Böröcz Józsefné,
A „Legrakottabb”
kategóriában Hecskó Józsefné,
A „Legdiósabb”
kategóriában Kardos Angéla,
A „Legzöldségesebb” és a „Legfahéjasabb almás”
kategóriában Dr. Nyáriné Tajti Anna,
A „Leggyümölcsösebb”
kategóriában Tóth Péterné,
A „Legnagymamásabb”
kategóriában id. Horváth Károlyné,
A „Legpuhább vajas pogácsa”
kategóriában id. Ungi Jánosné,
A „Legkavartabb”
kategóriában Fodor Józsefné,
A „Leghabosabb”
kategóriában ifj. Horváth Károlyné,

A „Legmandulásabb almás” kategóriában Zsiros Julianna,
A „Legomlósabb almás”
kategóriában Sárközi Györgyné
kapott elismerést és díjazást.
(a „Legrakottabb” kategóriában díjazott sütemény receptjét e
lapszámban olvashatják)
A süteménykóstoló után a résztvevők Bergerné Wilk Halina természetgyógyász gongkoncertjét hallgathatták meg.
A hét sikeres lebonyolításához
több cég, szervezet, illetve magánszemély is hozzájárult. Szeretném
megköszönni Dr. Joó Andrásnak és
Dr. Csonka Erika háziorvosoknak, Dr.
Takács Zsuzsanna fogorvosnak, Balogh Antalné és Kiss Ilona védőnőknek, Kolonics Máriának a szociális
tagintézmény vezetőjének, Mihálffy
Lászlóné laborasszisztensnek, Nagy
Róbertnek a Déryné Kulturális Központ vezetőjének és dolgozóinak, és a szűrővizsgálatokon segédkező
valamennyi személynek.
Köszönetet mondunk továbbá a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének, a Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportjának, a Móra-Vitál Eü-i Kht-nek, a Szent
Pál Patikának, az Agróna Szövetkezet részéről Czakó Sándornak,
Fodorné Bodrogi Juditnak, Gyuris Géza cukrászmesternek, az Üllési
Alkotóháznak, a Csigabiga óvodának és az alábbi gyógyszergyártó
cégeknek: Novartis, Sudocrem, Sanofi Aventis, a SANDOZ, Richter,
Boehringer Ingelheim, Pfizer, Valeant Pharma, Servier Schering,
Polpha.
A hét vizsgálatain megjelentek és kiszűrt személyek számáról
készített mérleget a következő lapszámban olvashatják a Tisztelt Lakosok.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Pál Attilának és Pap Renátának szeptember 6-án
3170 grammal Alexander
Attila nevű és

A Déli-Farm
D
Kft.
őszi vetőmag kínálata:
ős
Őszi á
árpa (Botond, II. fok, csávázott),
őszi zab (Impala, II. fok, csávázatlan),
őszi tritikálé (Hungaro, II. fok, csávázatlan)
őszi búza (Jubilejnaja-50, II. fok csávázott).

Kéri Viktornak és Kádár
Németh Magdolnának
szeptember 04-én 3300
grammal Liza nevű gyermeke született (Kecskemét).
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

Termékeinket megvásárolhatják telephelyünkön!
Déli-Farm Kft.
Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
(nagybani zöldségpiac mellett)
Telefon: 62-556-120, 556-130
e-mail: rendeles@delifarm.hu

HALÁLOZÁSI HÍREK
Zádori Lajosné (szül: Szabó Valéria) augusztus 26-án elhalálozott
elhalálozott. Élt 80 évet.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

KÖSZÖNET!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Tóth András alpolgármesternek a gyors intézkedésért és Nagy Attila Gyula polgármesternek
a megvalósítás engedélyezéséért, hogy megvalósulhatott a régóta
várt csapadékvíz elvezetése.
Szántó Lőrincné

ZÖLDSAROK GAZDABOLT
ÜLLÉS, FELSZABADULÁS U.8/A.
06-30/450-8055
Nyitva tartás: hétfĘ-péntek: 7-17;
szombat: 7-13; vasárnap: 8-11
Kínálatunk:

3 növényvédĘ szerek, gyomirtók
3 komplex és mono mĦtrágyák
3 biostimulátorok
3 agro- és fátyolfóliák
3 öntözéstechnikai és kertészeti eszközök (PE csĘ;25;32;40;50)
3 szervestrágyák /komposztált, granulátum/
3 raschelzsákok
3 borászati kellékek
Szezonális ajánlatunk a készlet erejéig:

3 Neoram 63%-os rézoxiklorid 5 kg 9.300,-/db
3 Aquatrax csepegtetĘ szalag 38.000,-/tekercs
3 Cropcare YaraMila 11-11-21 40kg 9.200,-/db
3 Lubofos 3,5-7-25 13.400,-/q

A
PRÓHIRDETÉS
Üllési családi ház a központban eladó! Érd.: 06-70/2323505

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

(*meglévő képesítés beszámításával)

Tudását koronázza meg a Delfinél!

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

