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XVIII. évfolyam 2. szám

Átadták a megújult üllési gondozási központot – új telephellyel
bővült a Homokháti Integrált Szociális Központ

A pályázatban Közreműködő Szervezet a VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonproﬁt Kft. Szegedi Területi Iroda (6722 Szeged, Gogol u. 3.)
A létesítményt Nagy Attila Gyula polgármester 2012. január 27-én ünnepélyes keretek között adta át Csótiné Ördög
Editnek,
a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetőjének és Kolonics
Máriának az üllési tagintézmény vezetőjének.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (6782
Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) pályázatot valósított
meg a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretein belül A project célja a szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése Üllésen. A pályázaton elnyert támogatás
összege 37.173.031,- Ft.
A pályázat keretei között az üllési gondozási központ
új épületét alakítottunk ki a Radnay u. 22. szám alatt. A
megújult épületben ﬁzikai (mozgássérültek számára) és
info-kommunikációs (látás- és hallássérültek számára)
akadálymentesítésítés is kialakításra került.
Az épület elé rámpát alakítottak ki, valamint kiépítettek
egy burkolt felületű mozgássérült parkolót is. Az épületen belül akadálymentes illemhely és zuhanyzó és épült. Az átalakítás-felújítás kapcsán korszerű, energiatakarékos műszaki
megoldások kerültek kialakításra (napkollektor, kondenzációs kazán, LED-es világítás). Hőtechnikai korszerűsítés
céljából a homlokzatfelületet hőszigetelték, és új, korszerű
nyílászárók is behelyezésre kerültek.
Az átalakítást követően az épület több funkciót lát el, egyrészt a község és a területi idősek alapellátásában nappali
ellátást, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, diszpécserszolgálatban segélyszolgálatot. Az idősek alapellátása
a déli étkeztetést is magában foglalja, így melegítőkonyha is
készült. Az étkezőn túl foglalkoztató társalgó és egy pihenő
helyiség is készült. A dolgozók számára kialakítottunk egy
intézményvezetői irodát, adminisztrációs irodákat, illetve
egy szociális vizesblokkot, öltözővel.
A kivitelezést az üllési Bozsity Bt. végezte, akit közbeszerzés útján választottunk ki erre a feladatra.
HOMOKHÁTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJLESZTÉSE
– ÚJ TAGINTÉZMÉNY LÉTREHOZÁSA ÜLLÉSEN
DAOP-4.1.3/A-09-2009-0019
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ISMERTETŐ A BÖLCSŐDÉRŐL II.
A bölcsőde a kisgyermekek nevelését
végző intézmény, és a gyermekek fejlődését
szolgálja, de csak kiegészítve, segítve a családi nevelést.
Hisszük, hogy a gyermekek szempontjából a legjobb, ha egységes nevelői hatások
érik. A kolleganőkkel egyforma elvárásokat
támasztunk a gyermekekkel szemben (bizonyos szabályok és szokások betartásánál),
és ugyanazokat az engedményeket tesszük.
Ha ez a szülőkkel is működik, nagyon szerencsés helyzetben van a kisgyermek. Nagyon
fontos számunkra, hogy a szülőkkel együtt
tudjunk működni.
A kisgyermekek bölcsődébe kerülése
előtt el szoktunk menni családlátogatásra.
Ekkor megismerkedhetünk a kisgyermekkel,
elkezdődik egy bizalmas viszony kialakulása,
a szülők el tudják mondani, amit a kisgyermekről fontosnak vélnek tudatni velünk. Például, milyen ételeket szeret, vagy nem szeret;
szobatiszta-e; miket tud mondani; ha nem
beszél, hogyan jelez; milyen egyéni szokásai
vannak, milyen betegségeken esett túl, stb.
A családoknak megadjuk a lehetőséget,
hogy amíg gyermekük megszokja az új kör-

nyezetet és irántunk is kialakul a bizalmuk,
ott maradhassanak a bölcsődében a szülők.
Így könnyítjük meg számukra ezt az érzelmileg megterhelő időszakot.
Miután már a szülők nincsenek ott a
gyermekkel a bölcsődében, természetesen
igénylik a tájékoztatást. Erre a reggeli és délutáni találkozáskor van lehetőség, továbbá
üzenő füzeten keresztül, igény szerint egyéni
beszélgetéseken.
A mindenkit érintő kérdéseket szülői értekezleteken beszéljük meg.
Szoktunk szülőcsoportos beszélgetéseket tartani, évi 2-3 alkalommal, ahol kötetlen
beszélgetés keretében nevelési kérdéseket
beszélhetünk meg, akár a szülők is adhatnak
segítséget egymásnak tapasztalataik elmondásával. Ilyenkor ismeretterjesztő előadás
meghallgatására is lehetőség van. Decemberben Dr. Csonka Erika bölcsődeorvos tartott előadást a megfelelő étkezési szokások
és az elegendő pihenés fontosságáról.
A kisgyermekek nagy örömmel veszik,
ha a szülőkkel közös programot szervezünk
a bölcsődében és ott jelen lehet az egész
család. Ezért szeretettel várjuk a családokat

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Mackó csoport hírei:
Csoportunk élete tovább folytatódik,
Van, ki még ezen kívül
mással is foglalkozik
Ki az angol tudását
gyarapítja,
Ki pedig a Kick-box mozgásformát tanulja!
Jár hozzánk logopédus és „fejlesztő néni”,
Így aztán egyre tisztábban tudunk beszélni.
Várjuk a farsangot, készülünk a Bálra,
Be szeretnénk öltözni vidám maskarába.
Meghívókat készítünk, termet díszítünk,
S otthon titokban jelmezeket festünk.
Következő írásunkban, beszámolunk a farsangról,
Képeket is mellékelünk majd az álarcosokról!

VÍZ tulajdonságaival foglalkoztunk. Vízimalmot forgattunk a víz erejével, festékes vizet
fújtunk szívószállal, figyeltük az égi áldást:
eső, vagy jeges eső, vagy hó. Mesterséges
tavacskát készítettünk, amihez a gyerekek
hozták a kavicsokat, kagylókat.A bölcsődések is átjöttek hozzánk, megcsodálni:ilyen is
van Babócáéknál?
A hóból óriási örömünkre sok jutott. Megragadtuk az alkalmat, hogy céklalével havat
fessünk, vigyünk is be a hóból a csoportba
és percenként megkukucskáljuk:olvad-e
már?
Közben jöttek a gyermeki ötletek a farsangi jelmezt illetően, kíváncsian várjuk, ki
mi lesz a mulatságon. Várjuk a szülőket a
farsangunkra és meggyőződhetnek róla, milyen sokat fejlődtek a szeptemberi ovikezdés
óta rendszeresen járó gyermekeik.

Babóca csoport hírei:

Mazsola csoport hírei:

Túljutottak a betegségeken, lassanlassan visszajönnek
Babócáék a csoportba. Januárban már a

Az elmúlt időszakban a VÍZ témakörrel
ismerkedtek a „Mazsolák”. Beszélgettünk
a tengerek élővilágá-

karácsonykor, a farsangi bálra, nyílt napon,
a gyermeknapon és a bölcsődei búcsúztató
alkalmával.
Nőnapon a kisfiúk felköszöntik a kislányokat, húsvétkor pedig meglocsolják őket.
Anyák napján pedig az anyukáknak kedveskednek virággal a gyermekek.
Legutóbbi ünnepünkön, karácsonykor
együtt díszítettük a karácsonyfát a gyermekekkel és a szülők segítségével gyurmáztak,
nyomdáztak, ragasztottak a gyermekek. Az
énekelni szerető gyermekekkel pedig énekes
játékot játszottunk, mondókáztunk.
Egy kis ízelítő az ünnepről a képek segítségével:

ról, majd le is rajzoltuk azt. Kiállítást rendeztünk a vízben élő állatok fényképeiből, megismerkedtünk a víz tulajdonságaival. Színes
vízből buborékot fújtunk rajzlapra és vízzel
kapcsolatos meséket,verseket mondtunk el.
Jót játszottunk a hóban, majd megfigyeltük,
hogy a melegben elolvad a vödörben bevitt
hó.
Nyuszi csoport hírei:
Februárban minden Nyuszi csoportos
a farsangot várta. Volt
aki örömmel mondta
el minek fog öltözni,
mások hangsúlyozták:
ez TITOK! Versekkel,
dalokkal, mondókákkal, tánccal készültünk.
Nem csak a farsangra vártunk vendégeket, a
nyílt hétre is, ahol az érdeklődő szülők megfigyelhettek bennünket a különböző óvodai
tevékenységek során.
Tisztelt Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a nyári takarítási szünet időpontja a következő:
2012. július 02- 20-ig az óvoda zárva
tart. Azok a szülők, akik nem tudják ezen
időpontban megoldani gyermekük felügyeletét, a forráskúti Margarét Óvoda
nyújt ellátást.
Fényképész: 2012. március 22-23-án
jön óvodánkba. Az iskolába induló gyermekeknek NEM kell igazolványkép!
Bezdány Zoltánné, óvodavezető
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület FEBRUÁR 9-én tartotta következő soros ülését.
A NYÍLT ülés első napirendje az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása, a költségvetési rendelet elfogadása volt.
A költségvetés elfogadásával egyidejűleg a testület az iskolánál 2012. június 30.
napjával 2 pedagógusi státusz és a tagintézmény-vezető helyettesi poszt megszüntetéséről döntött.
A Képviselőtestület – a törvényi előírások
értelmében, a kötelező egyeztetések és véleményeztetések tükrében összeállított költségvetés bevételi főösszegét 713 643 000 Ft
ban, kiadási főösszegét ugyancsak
713 643 000 Ft-ban állapította meg. A testület a költségvetés működési bevételi
főösszegét 70 572 000 Ft forráshiánnyal
702 743 000 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 702 743 000 Ft-ban, a felhalmozások kiadási és bevételi főösszegét egyaránt
10 900 000 Ft-ban határozta meg.
(Mivel Üllés gesztorságával Üllés, Forráskút és Csólyospálos közoktatási intézményei társult közoktatási intézmény keretei
között működnek együtt – így a főösszegek
a forráskúti és a csólyospálosi közoktatási
intézmények költségvetését is tartalmazzák)
A képviselők a második napirend keretében áttekintették a helyi civil szervezetek
2012. évi támogatási igényeit és az előző évi

támogatásáról készült beszámolóit tartalmazó pályázatokat.
A testület 3.110.000 Ft összegű támogatás odaítéléséről döntött:
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
150 ezer forintot,
– az Üllési Polgárőr Egyesület 200 ezer
forintot,
– az Üllési Árpád Horgászegyesület 50
ezer forintot,
– az Üllési Nyugdíjas Klub 100 ezer forintot,
– az Ifjúsági Sportegyesület (melynek
része lesz az Üllési Labdarúgó Klub) 2 millió
forintot,
– a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület 150
ezer forintot,
– a Kincsem a Lovassportért, Egészséges Gyermekekért, a Természetért Alapítvány 200 ezer forintot,
– a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 70
ezer forintot,
– a Üllési Életmód- és Cukorbeteg Klub
50 ezer forintot,
– az Üllési FONÓ Alapítvány 100 ezer
forintot,
– a Zöldül(l)és Környezetvédő Egyesület
40 ezer forintot kapott.
A testületi ülés harmadik napirendi pontja a „Beszámoló a szociális ellátások – a
szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2011. évi ellátásáról” volt.

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Község Képviselőtestülete 2012. április 4-én, szerdán
16 órakor ülést tart a hivatal
Házasságkötő termében, melyre
meghívja a település lakosságát.
1) A 2011.évi zárszámadás
elfogadása
2) A Képviselőtestület által
átruházott hatáskörök gyakorlása – 2011. évben
3) Közoktatás jövője
4) Üllés Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési
terve

5) Üllés Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése – az Üllés Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és
költségvetési
intézményeinél
2011. évben elvégzett ellenőrzési tapasztalatokról
6) A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok elfogadása
7) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

(a két alapellátás előző évi tevékenységéről készült beszámolót a www.ulles.hu
honlapon a Képviselőtestület menüpont –
Képviselőtestület jegyzőkönyvei 2012. link
alatt – a február 9. mappában olvashatnak)
Az Aktuális napirendek között a képviselők döntöttek:
– a bölcsőde fejlesztésre benyújtott pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó
birtokjogi helyzet rendezéséről,
– a Használati és Szolgáltatási Szabályzat módosításáról,
– a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére a
tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradó önerő befizetéséről.
A képviselők döntöttek A telekadóról szóló hatályon kívül helyezéséről, egyben újabb
szabályozással elfogadták A telekadóról szóló 2012. január 1-jétől érvényes rendeletet.
(A telekadó változásról külön cikkben olvashatnak)
A képviselők ZÁRT ülés keretében hatalmazták fel Dr. Sugár Anita jegyzőt, hogy
az Önkormányzati Konyhánál nyilvántartott
étkezési térítési díjhátralékok beszedése
ügyében haladéktalanul járjon el.
Nagy Attila Gyula
polgármester

TELEKADÓ VÁLTOZÁS!
Üllés Község Képviselőtestülete – tekintettel a lakosság, az
adóalanyok teherviselő képességére – döntött a telekadó mértékének csökkentéséről.
Az eddigi 30,- Ft/m2-ről 15,Ft/m2-re módosította az adó
mértékét. Figyelembe vette azt
a tényt is, hogy azok a telkek,
amelyek nem szilárd burkolatú,
aszfaltos utcában helyezkednek
el, forgalmi, piaci értékük alacsonyabb, így az utánuk fizetendő telekadó is kevesebb lesz.

Azon telkek után, amelyek
szilárd burkolatú, aszfaltos útról
közvetlenül nem megközelíthetők és egyetlen telekhatáruk
sem szilárd burkolatú, aszfaltos
út mellett fekszik 10,- Ft/m2 telekadót kell fizetni.
Egyebekben a testület változatlanul hagyta a telekadó
rendelet mentességekre és kedvezményre vonatkozó rendelkezéseit.
dr. Sugár Anita
jegyző

T-MOBILE ÖNKORMÁNYZATI MOBIL-FLOTTA VÁLTOZÁSOK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és
a Tisztelt Előfizetőket, hogy a T-Mobile önkormányzati mobil-flotta keretében történő
mobiltelefon-készülék vásárlása esetén az
alábbi korlátozások kerültek bevezetésre:
– 2012. február 1. napjától 2 éves hűségnyilatkozattal készülék nem vásárolható!

– Meglévő előfizetőknek 2012. június
30. napjáig van lehetőségük új készülék vásárlására – KIZÁRÓLAG 1 éves hűségnyilatkozattal.
– 2012. június 30. napját követően
hűségnyilatkozattal szerződés nem köthe-

tő, azaz készülék és új előfizetés az önkormányzati flottánál nem vásárolható.
A korlátozás várhatóan 2012. december
31. napjáig áll fenn. Kérjük szíves megértésüket.
Dr. Sugár Anita
jegyző
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INDULHAT A STARTMUNKA-PROGRAM
BRIKETTGYÁRTÁS ÉS TÉSZTAÜZEM ÜLLÉSEN
A Munkaerő-Piaci Alap által felkínált lehetőséggel élve Üllés Községi Önkormányzat
2011. év végén kettő mintaprojekt megvalósítására nyújtott be kérelmet. A mintaprojektek értékteremtő munkát biztosítanak a
közfoglalkoztatottak részére.
Mindkét ötletünk – a brikettgyártás és a
tésztagyártás is – támogatást nyert.
„Fűtsünk brikkettel!” programunk
19.798.936 Ft támogatásból valósul meg,
amely során 15 fő közfoglalkoztatottat alkalmazunk 2012. február 13. napjától 2012.
december 31. napjáig. A pályázat megvalósítása során a közterületeken keletkező zöld-

hulladékból – fűkaszálás, lehullott lomb, csatornákból kitakarított nád és gyékény – egy,
a pályázat keretein belül vásárolt brikettáló
gép segítségével brikettet gyártunk, amely
bármilyen kályhában, vegyes tüzelésű kazánban felhasználható. Az önkormányzat a
saját gyártású brikettel a rászorulók fűtési
nehézségeit kívánja enyhíteni.
„Házi tészta íze” című ötletünk során egy-egy mini tésztaüzem kerül kialakításra Üllésen és Mórahalmon. A program
9.599.856 Ft támogatásból valósul meg,
amelynek keretében Üllésen és Mórahalmon
5-5 fő közfoglalkoztatottnak tudunk munkát

1%
A 2011. évi személyi jövedelemadó
1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére
ajánlhatja fel a lakosság:
– „Üllés Lakosságáért” Közalapítvány
adószáma: 18457122-1-06
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
adószáma: 18452512-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– Árpád Horgászegyesület
Adószáma: 18461974-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06

HAJNAL A TÉLBEN...

BEFIZETÉSE

– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
– Üllési Ifjúsági Sportegyesület
Adószáma: 18474141-1-06
– Árpád-Központ Hagyományőrző
és Kulturális Alapítvány
Adószáma: 18478602-1-06

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2012. I.
félévi magánszemélyek kommunális adóját,
az iparűzési adó előleget, a gépjárműadót,
valamint a telekadót késedelmi pótlékmentesen 2012. március 19-ig lehet befizetni.

Második l %
Ha a 2011. évi személyi jövedelemadó
második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a
www.apeh.hu internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak
részére megképezett technikai számokról
(ha a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011
számot írhatják be.)

„LÚD-TOLL”
KÖSZÖNTŐ

Szunnyadó kertben,mennyei csendben,
Csöpp gyermek hangja mint zene száll,
Szusszan és cuppan,s megnyugszik nyomban,
Szendereg újra,s csak a szél muzsikál.

A Nők viszont az életek folytatói,
Családok a nemzetek boldogítói.
Március hó nyolcadikán, a Nőnapon,
Köszöntünk mi ”fiúk” Titeket e szép napon:

Surran egy macska, kúszva, lapulva,
Cinke felröppen, majd tovaszáll,
Zúzmara pottyan,hóporba hullva,
Halk levél zizzen, suttog a táj.

Minden szépet, minden jót, csak kellemeset!
Egészséget, boldogságot, békességet!
Kívánunk még nagyon hosszú – hosszú időt:
Évtizedeket éljetek, s töltsétek el velünk!
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A befizetési csekkeket minden bel- és
külterületi lakos postai úton fogja megkapni.
Köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

NŐNAPRA

Lehet mérhetetlen tömérdek a kincsed,
Ezüst, arany, gyémánt, drágakő és pénzed.
Értékékük mozog, nő, csökken, változik,
Mert ezek csak tárgyak, értékük hullámzik.

írta: Simonné Marika

Dr. Sugár Anita
jegyző

HELYI ADÓK

Jég ül az ágon, fagy dala cseng,
Csend fülel itt lent, csend odafent,
Csillagos égből hópihe száll ,
Lassan elillan az éj nesze már.

Távoli ködből halk csengő cseng,
Rózsaszín felhők fátyola leng,
Hajnali tündér víg dala száll,
Az éjszaka eltűnt,messzire jár.

biztosítani 2012. május 1. napjától 2012. december 31. napjáig.
Önkormányzatunk részt vesz a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által beinduló Startmunka-programban is, így további
7 főnek tudunk munkát adni földutak karbantartása és faiskola telepítése feladatokban.
Az ATIKÖVIZIG megkeresésére a
Dorozsma-Halasi 2. sz. csatorna tisztítására
5 fő közfoglalkoztatott számára tudtunk segítséget nyújtani a munkavállalásban, szintén a Startmunka-program keretében.

S.L.

2012

Magyar lányok, deli lányok
Hallgassatok szómra,
Ajakamról csengő rímben
Nektek szól a nóta.
Nem a szépség fő erénytek ,
De a jóság, lányok,
Magyarország akkor lesz csak
Nagyon büszke rátok.
Olyan legyen a lelketek,
Mint a virág kelyhe,
Édes mézzel, szelídséggel,
Nemességgel telve.
A honszeretet nem csupán
A férfiaknak terhe,
Hozzatok fényt, dicsőséget
A magyar lány névre.
írta: Hódi Istvánné

www.ulles.hu

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

ÉLETMÓD KLUB

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
2012. március 3-4.
Dr. Papp Sándor
06-30/487-9805
2012. március 10-11.
Dr. Papp Zalán
20/973-9149, 30/239-2996
2012. március 15-18.
Dr. Fodor László
06/30/248-8433
2012. március 24-25.
Dr. Papp Zalán
20/973-9149, 30/239-2996
2012. március 31-április 1. Dr. Hursán Mihály
06-30/998-6139

Az Életmód Klub következő összejövetelét 2012. március 22-én, csütörtökön 17
órai kezdettel tartja a Napos Piac épületében.
Az összejövetel témája: Jóga elméletben
és gyakorlatban
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

HULLADÉKUDVAR

LABORHASZNÁLATI DÍJ VÁLTOZÁSA

NYITVATARTÁSA

A Képviselőtestület február 9-i ülésén 2012. március 1-jei hatállyal módosította az önkormányzat Használati és Szolgáltatási Szabályzatát.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a hulladékudvar az alábbiak szerinti
nyitvatartással működik:
Hétfő
Szerda
Szombat

7-11 óráig
14-17 óráig
7-11 óráig
14-17 óráig
9-17 óráig

A módosítást egyrészt jogszabályi változások és egyéb adminisztratív okok indokolták.
A képviselők a laborhasználati (vérvételi) díjtételt az alábbiak szerint állapították meg:
Labor használat díja (Szabadság tér 3.)* 600 Ft/alkalom
Az üllési lakcímmel rendelkezők által fizetendő használati díj 50 %-át (300 Ft-ot) Üllés
Község Önkormányzata átvállalja.
Dr. Sugár Anita
jegyző

Az udvar ünnepnapokon zárva tart!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

OKMÁNYIRODAI INFORMÁCIÓ!

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Gépjármű átírási illetéke 2012.01.01-től megváltozott!
Jármű hajtómotorjának
teljesítménye (kW)
0-40
41-80
81-120
120 felett

Jármű gyártástól számított kora
0-3 év
550 ft/kW
650
750
850

4-8 év
450 ft/kW
550
650
750

8 év felett
300 ft/kW
450
550
650

2012.01.01-jétől adásvételi szerződésen (a kötelező tartalmi elemein) túl tartalmaznia kell
a jármű kilométer óra állását is!
Szívesen tájékoztatjuk ÖNÖKET a 62/282-314 telefonszámon.
Okmányirodai ügyintézők

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
a szegedi BAUMAX áruháznak településünk
számára 400.000 Ft értékben felajánlott virághagymákért, melyeket tavaly novemberben a Technikai Csoport elültetett. 2012-ben
ez a nagylelkű felajánlás fogja megszépíteni
falunk főutcáját, parkját és közintézményeit,
mint például a CsigaBiga Óvodát, a Gondozási Központot és Déryné Kulturális Központot
is.
Polgármesteri Hivatal Üllés

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORVOSI ÜGYELETRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a készenléti orvosi ügyelet és a központi
orvosi ügyelet az alábbiak szerint történik:
Hétfőtől – péntekig
8 órától 16 óráig
a betegek háziorvosukat rendelési időben
a háziorvosi rendelőben személyesen kereshetik, vagy rendelési időben, illetve azon
kívül telefonon hívhatják:
Az orvosok elérhetőségei:
Dr. Csonka Erika:
282-052, 06/30/362-8459, 582-417
Dr. Joó András :
282-007, 06/30/9282-007

Hétfőtől – péntekig
16 órától – másnap reggel 8 óráig,
valamint ünnepnapokon
a betegek a Központi Orvosi Ügyeletet hívhatják:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye:
Ruzsa, Rózsa utca 2.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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AKI MEGVALL ENGEM AZ EMBEREK ELŐTT
Az Európai Unióba való belépésünk a
kisebbik rossz választása volt. A morális
ismer olyan helyzeteket, amikor nem két jó,
hanem két rossz között kell választanunk.
Ha kívül maradtunk volna az Európai Unión,
nagyobb nyomás nehezedhetett volna ránk,
és nem lett volna egyszerű átjárásunk a határainkon túli magyarokhoz.
A függés gazdasági és kulturális vonatkozásban megmaradt. A rabtartók most
nem egy itt állomásozó hadsereggel, hanem
a pénz hatalmával akarják kikényszeríteni,
hogy engedelmeskedjünk. Fájdalmas, hogy
a magyarok közül is sokan a szolgálatukba
lépnek, rossz hírét keltik az országnak. Még
fájdalmasabb, hogy olyanok is vannak közöttük, akik a „másik uniónak” is feltétlen
hívei voltak. A minden rezsimet kiszolgáló
Talleyrand mondta: „A hazaárulás csak időpont kérdése.” Az Európai Unió fényévnyi
távolságra van attól, amit az alapító atyák
megálmodtak – azok az alapítók, akik hívő
keresztények, mi több, katolikusok voltak.
Jelenleg az unió agonizál, egyetlen életben
tartója a pénz; a szélsőséges szabadosság
kötelezővé tételét tudja felmutatni, és nem
az értékekét. A strasbourgi parlamenti ülés
közvetítésénél láthattuk, hová jutottunk, a
dühödt indulatok érvényesültek, többen a
valóság ismerete nélkül vádaskodtak. A tényeket még utóbb is tagadják, gondolok a
békemenet létszámára. Önkéntelenül Jézus
mondása jut eszembe: „a hazugság atyja az ördög” (Jn 8,44). Az ő neve görögül
diabolosz – azaz szétdobáló, ellentéteket,
megosztást szító. Nagy lelkierő kellett ahhoz,
hogy ne támadjanak bennünk haragvó indulatok a közvetítés nézésekor. Minden bizonynyal az imádság ereje segítette miniszterel-

nökünket, hiszen korábban említette, hogy
rendszeresen részt vett a rorátémiséken,
hogy lelkierőt kapjon. A Szentlélek megadta
neki, hogy fegyelmezetten és még humorral
is védje hazánkat. A boldoggá avatás előtt
álló Robert Schumant idézve vallotta meg hitét: „az európai demokrácia vagy keresztény
lesz, vagy egyáltalán nem lesz”.
Nincs minden rendben hazánkban, vannak bajok, jogos sérelmek, de az alkotmányban az életről, a házasságról, a családról
keresztény szellemben döntöttek, ami a jövő
biztosítéka. Ez neuralgikus pont a szélsőséges balliberális politikusok számára. Himnuszunk is felpanaszolja nemzeti megosztottságunkat: „Hányszor támadt tenfiad / Szép
hazám kebledre”. Mindig lesznek olyanok,
akikkel nem lehetünk közös nevezőn, mert
az élet értelméről, céljáról, értékeiről homlokegyenest ellenkező felfogásuk van, mint
a keresztényeknek. Csak imádkozni tudunk
értük. Azoknak, akik kereszténynek mondják
magukat, s így építik hazájukat, össze kell
fogniuk. Bangha Béla mondta: a világ egyik
baja, hogy a gonoszak bátrak, a másik pedig
az, hogy a jók gyávák. Az impozáns békemenet jele lehet az összefogásnak, és erőt adhat, hogy az összefogást a mindennapokban
is megvalósítsuk. Jézus nagy ígéretet fűzött
ahhoz, ha az emberek előtt megvalljuk: akkor ő is megvall bennünket mennyei Atyánk
előtt (Mt 10,32).
BÁBEL BALÁZS
Kalocsa–kecskeméti érsek

Húsvéti lelkigyakorlat március 21-22-23.
A lelkigyakorlatokat vezető atya Pálfay Zoltán egyetemi lelkész.

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

2012. március 14-én,
szerdán 18 órakor
a Déryné Kulturális Központban
(Felszabadulás utca 48.)
megemlékezést tartunk, melyre tisztelettel
meghívjuk a település lakosságát.
Kulturális műsor, fáklyás felvonulás és
tábortűz lesz az est programján.
Szervezők

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az előző újságból, az „Adventi köszönetnyilvánítás” című cikkből kimaradt egy
támogató, Maróti Zoltán a Maróti Szikvízgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vezetője, aki nélkül a rendezvény nem jöhetett
volna létre, a bor nem forrt volna fel.
Ő ajánlotta fel ugyanis a forralt bor készítés elengedhetetlen kellékét, a gázpalackokat.
Nagy Attila Gyula
polgármester

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az
EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával pályázatot
hirdet szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok részére. A program célja
a pályázók felhalmozott áramtartozásának
rendezése.
Kik pályázhatnak? Olyan magyar állampolgárságú lakossági
fogyasztók, akik:
– a pályázó személy az EDF
DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási területén fogyasztási hellyel rendelkezik, vagy tartozás miatti kikapcsolás és szerződésfelmondás
előtt rendelkezett
– a villamos energia fogyasztási hely
a pályázó fogyasztó és családja állandó
lakhelyét képezi (nem nyaraló, munkatelep,
gazdasági létesítmény, stb)
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– Önrész vállalás: a saját befizetés öszszege az igényelt támogatással azonos,
vagy nagyobb összegű lehet
Az alábbi kategóriákban lehetséges
pályázatot benyújtani:
1. a pályázat kiírása napján
(2012.02.01.) a szolgáltatásból
már kikapcsolt fogyasztók
2. kikapcsolási értesítést
kapott fogyasztók, a pályázat
kiírásakor (2012.02.01.) a fogyasztónak a pályázat kiírását
követő időpontra szóló érvényes
kikapcsolási értesítője van
3. előre fizetős mérővel
rendelkező és korábbi időszakból hátra maradt hátralékos fogyasztók
4. rendszeresen fizető, de igazoltan
súlyos szociális helyzetű védendő fogyasztónak minősülő ügyfél

Pályázni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján elérhető pályázati űrlap
elektronikus kitöltésével és benyújtásával
lehet. A pályázat során kötelező a szociális
alapszolgáltatás vagy önkormányzat együttműködése.
A pályázat beadásának határideje:
2012. február 15.- 2012. június 30.
Mivel a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, így érdemes mielőbb beadni az
adatlapot, mert – a támogatási alap kimerülése miatt – 2012. június 30. előtt is lezárhatják a támogatást.
További információt a Családsegítő Szolgálattól kérhetnek (Polgármesteri Hivatal,
8-as iroda)!
Tóth Erika,
családgondozó

www.ulles.hu

XVIII ISKOLABÁL

A báli előkészületeket, a báli hangulatot
a hóesés egyáltalán nem zavarta meg. A jó
hangulatot a COCO BONGO zenekar, (melynek díját a vállalkozók támogatták) illetve
Rácz György által készített finom vacsora és

a birkapörkölt (húst Lajkó Levente ajánlotta
fel) biztosította.
A megnyitó után a szülők- és az alapfokú
művészeti iskolások fergeteges tánca következett.

Az est hangulatát több meglepetés is
fokozta – hastáncosok léptek fel, szerencsések pedig lóherés tortát nyerhettek. A büfé
vezetését Soós Olivér és felesége vállalta el.
Szülők gondoskodtak a konyha rendezettségéről és a felszolgálásról.
A báli bevételt egy videókamera vásárlására, az elektromos zongora árában való besegítésre és a farsangi torták vásárlására fordítjuk.
A gyerekek nevében is megköszönöm a
Szülők segítségét és a felajánlásokat.
Sárközi Emília
tagintézmény vezető
fotók: Megyeri Péter

ELSŐ ÚJÉVI KONCERT
Januj Blanka-ének tanár és a Déryné Kulturális Központ dolgozói segítettek. Az iskola
dolgozói és tanulói nevében megköszönöm
a támogatást, melyet az elektromos zongora
vásárlására fordítunk:
Az összeg:130.100,-Ft
Reméljük, hogy újévi koncertünk is hagyományt teremt majd községünk életében.
Első alkalommal rendezte meg az ÜFKKI
Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Újévi koncertet. A
katolikus templom helyszíne és akusztikája

Január 27-én 14 fővel a Szegedi Nemzeti Színházba indultunk. A Makrancos hölgy
című Shakespeare darabot tekintettük meg.
Nekem, mint közösségi gondozónak igen
szívet melengető érzés volt így együtt látni önfeledten mosolyogva, minden gondot
otthon hagyva kis csoportomat. Köszönetet
mondunk Farkas Attiláné Paragi Évának az
anyagi támogatásért és az Üllési Polgármesteri Hivatalnak az utaztatásunk finanszírozásáért. Nélkülük ez az este nem valósulhatott

a fellépő felnőttek és gyerekek műsorának
színvonalát nagyban emelte.
A koncert szervezésében és lebonyolításában Farkas Attiláné Paragi Éva-képviselő,

SZÍNHÁZBAN

JÁRTUNK!

volna meg. A közösségi ellátás 2012. évben
is változatlan feltételekkel várja a lelki problémákkal krízishelyzetbe került embereket.
Az új szociális központban: Radnai utca 22.
szám alatt lévő irodában fogadónap H 12-16,
K-P 8-12-ig. A 2012. évtől társulva a cukorbeteg klubbal, Cukorbeteg és Életmód Klub
néven havonta foglakozást tartunk a Napos
Piac épületében. Nagy örömünkre szolgál,
hogy hónapról hónapra nő a foglalkozásokon
résztvevők száma. A foglalkozások témáját

TERÜLETI KAZINCZY-VERSENY
MÓRAHALMON
Február 15-én hét település részvételével rendezték meg a „Szép
Magyar Beszéd” verseny kistérségi döntőjét. Üllést két tanuló képviselte: Nagy András az 5-6., Barna Renáta a 7-8. osztályosok kategóriájában. A megmérettetés során egy szabadon választott, és a
forduló rendezői által kijelölt szöveget kellett felolvasniuk. A következő eredmény született:
Nagy András I. helyezést ért el korcsoportjában (5. b oszt.),
Barna Renáta bár helyezést nem ért el, derekasan helytállt (8.a oszt.).
Felkészítő tanárok: Nagy Éva, Szofránné Valkai Olga
magyar nyelvi munkaközösség

Sárközi Emília
tagintézmény vezető
fotók: Megyeri Péter

2011. december havi falu újságban olvashatják. Szeretettel várunk mindenkit, akit
érdekel a cukorbetegség kezelése és a lelki
problémák gondozása. Ebben segítségünkre
lesz minden alaklommal Dr.Csonka Erika és
Markovics Attila.
Lapuné Füredi Andrea
közösségi gondozó
0630/383-4976

ALKOTÓHÁZ MÁRCIUS
HAVI PROGRAMJA
Március 3. (szombat)
Március 6. (kedd)
Március 10. (szombat)
Március 13. (kedd)
Március 17. (szombat)
Március 20. (kedd)
Március 24. (szombat)
Március 27. (kedd)
Március 31. (szombat)

Papír massé készítés
Apróságok textilből
Kokárda készítés (100 Ft/fő)
Kosárfonás vessző nélkül
Zárva
Hímzések I. azsúrozás
Ébred a természet, gyalogtóra 15 órától
Asztaldísz készítés a Húsvét jegyében
Tojásfestés, díszítés

Nyitva kedden és szombatonként 15 és 18 óra között.
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CSALÁDI ESEMÉNYEK

Ezúton szeretnék minden kedves
Nőt, Anyát, Mamát, Nagylányt és Kislányt
köszönteni a NŐNAP alkalmából!

ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK

Nagy Attila Gyula
polgármester

Könyvelést, adótanácsadást, adóbevallások készítését és a gázolaj jövedéki
adójának visszaigénylését vállalom.
Kunné Bálint Mariann
Tel: 20/230-1272

Üllés központjában családi ház ELADÓ!
Érd.: 06/70/232-35-05
Házcsere
Az Üllés Petőfi dűlő 32 szám alatti tanyát
elcserélném.
Érdeklődni: 06/70/554-5362, este
Pekurár Zoltánnak és Zsolnai
Anettnek január 13-án – 3280 grammal –
Ruben nevű,

Üllésen a Dózsa György utca 2. szám alatt
építési telek eladó.
Villany, fúrt kút van. Bármilyen típusú ház
építhető.
érdeklődni: 06/20/41-11-009

Kismamáknak biztonsági övterelő elérhető
áron. Érd: 20/382-9995 (17 ó után)

ONOZO AGRO Kft.
MĥTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDė SZER, AGROFÓLIA

KIS- és NAGYKERESKEDELEM

AKCIÓS

TALAJFERTĝTLENÍTĝ SZEREINK:

Héjja Lászlónak és Kocsis Beátának
február 13-án – 4170 grammal – Levente
Zsolt nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

FORCE 1,5 G
FORCE 1,5 G
FORCE 1,5 G

0,5 kg

1520 Ft 1.400,-Ft/db

5 kg

2760 Ft 2.550,-Ft/kg

20 kg

2500 Ft 2.300,-Ft/kg

Akciós fogyasztói áraink a meglévĞ készlet erejéig érvényesek!

HALÁLOZÁSI HÍREK

ÚJ IMPORT BAROMFI TRÁGYÁNK:

Móra Albert
2011. november 19-én elhalálozott,
élt 90 évet.

TOPFERT 4-3-3

Tóth Istvánné
(leánykori név: Soós Magdolna)
2012. január 3-án elhalálozott, élt 78 évet.

ÉrdeklĘdjön a részletekrĘl üzleteinkben !
Üllés GAZDABOLT
Felszabadulás u. 26.
Balástya KERTÉSZETI BOLT Orchidea szálloda mellett
Kistelek AGRODISZKONT
Kossuth u. 88.
Baks IPARCIKK BOLT
FĘ út 96.

Zsíros Jánosné
(leánykori név: Zádori Julianna)
2012. január 25-én elhalálozott, élt 69 évet.
Bata Károlyné (leánykori név: Barna Ilona)
2012. január 26-án elhalálozott, élt 74 évet.
Bezsenyi Béla Vilmos
2012. február 10-én elhalálozott, élt 79 évet.
Ocskó Menyhértné
(leánykori név: Farkas Viktória)
2012. február 13-án elhalálozott, élt 74 évet.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

25 kg

1.970,-Ft/db
62/282-121
62/278-388
62/258-311
62/269-062

TAVASZI AJÁNLAT
TŐZEG ÉRTÉKESÍTÉS:
–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

TOVÁBBÁ KAPHATÓK:

– tápok, szemes termények (zsákolva),
darák, takarmány-kiegészítők
idén is előjegyezhetők napos csibék és tojótyúkok
Igény szerint házhoz szállítást vállalunk.

Nagy Gyula Vegyeskereskedése Üllés, Dózsa Gy. u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

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

