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ELISMERÉS
Czékus Zoltán, az Üllési Polgármesteri
Hivatal dolgozója a polgári védelem érdekében hosszú időn keresztül kifejtett munkájáért a Csongrád Megye Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részéről elismerésben részesült.
Az elismerés átadására a Polgári Védelem Napja alkalmából, a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Ki-

rendeltségén rendezett ünnepségen 2013.
március 1-jén került sor.
Az ünnepségen Dr. Balázs Gábor, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője oklevéllel ismerte el Czékus Zoltán
Üllés község polgári védelmi szervezetében
nyújtott kimagasló munkáját, a település
biztonsága érdekében végzett kiemelkedő
tevékenységét és a káresemények felszámolásában nyújtott áldozatos erőfeszítéseit.
Czékus Zoltán 1979. év óta végzi az Üllési Polgármesteri Hivatalban munkája mellett
a polgári védelmi ügyek intézését, végrehajtja a veszélyelhárítási tervezés, a szervezetek
nyilvántartási feladatait, irányítja a belvíz
elleni védekezést. Tevékenységére mindig
a példamutató alaposság, lelkiismeretesség
és a szakszerűség volt a jellemző.
A kitüntetettnek gratulálok és további jó
munkát kívánok.

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Község Képviselőtestülete 2013.
április 17-én, szerdán 16 órakor ülést tart
a hivatal Házasságkötő termében, melyre
meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A 2012. évi zárszámadás elfogadása
2) A 2014. évi költségvetési koncepció
3) A Képviselőtestület által átruházott
hatáskörök gyakorlása – 2012. évben
4) Üllés Község Önkormányzatának éves
ellenőrzési jelentése – az Üllési Polgármesteri Hivatalnál és költségvetési intézményeinél
2012. évben elvégzett ellenőrzési tapasztalatokról
5) Polgármesteri beszámoló a márciusi
határszemléről
6) Aktuális kérdések

Nagy Attila Gyula
polgármester

Nagy Attila Gyula
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI SZILÁRD HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DÍJAIRÓL
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. értesítése alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Üllés község közigazgatási területén 2013. január 1-jétől érvényes szilárd hulladékszállítási díjak:
Külterületen:
Belterületen:
120 literes gyűjtőedény esetén
312 Ft/ürítés
Egyéni zsákos gyűjtéssel
312 Ft/ürítés
240 literes gyűjtőedény esetén
588 Ft/ürítés
Emblémás zsák
318 Ft/db
A fenti díjak a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák.

FIGYELEM, HÁZALÓ ÁRUSOK!
A kellemesebb idő beköszöntével a magukat házalónak kiadó
árusok egyre nagyobb számban tudják kicsalogatni a potenciális vásárlókat, akik ezek után sértettek lesznek.
Többször felhívtuk már a lakosság – különösen az idős, egyedül
élő emberek – figyelmét, hogy idegeneket semmilyen indokkal se
engedjenek be a lakásba, csak ha meggyőződtek arról, hogy valóban azok, akiknek kiadják magukat. Sokszor valamilyen szolgáltató
cégre hivatkozással, annak alkalmazottjaként jelentkeznek. Ilyenkor
érdemes őket felszólítani, hogy az erre jogosító okmánnyal igazolják
magukat, vagy hívják fel a szolgáltatót, hogy valóban az ő emberük
csöngetett-e. (Egyébként ilyenkor a valódi alkalmazottak jellemzően
előzetesen telefonon egyeztetett időben keresik fel a leendő ügyfelet. )
Kérünk mindenkit, hogy az ilyen esetek megelőzése érdekébe legyenek körültekintőek, ne váljanak bűncselekmény áldozatává.
Ha valaki gyanús, ne engedjék be, hanem azonnal hívják a
rendőrség 107-es segélyhívó számát, hogy a lehetséges tolvajokat, vagy csalókat el lehessen fogni és felelősségre lehessen vonni!
Vigyázzunk értékeinkre!
Ismételten megkérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy saját érdekükben figyeljenek jobban értékeikre, kerékpárjukat lezáratlanul ne
hagyják a közterületen, intézmények, boltok, orvosi rendelők
előtt.
Ne adjanak esélyt a tolvajoknak!
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A közbiztonság érdekében közzéteszünk néhány fontos információt, telefonszámot:
A Mórahalmi Rendőrőrs címe:
6782 Mórahalom Kölcsey u. 2/B. /Riasztási Központ/
Telefon: 62/581-040, fax: 62/581-041
Az őrsparancsnok fogadóórája:
Minden hónap első hétfőjén 14-16 óráig
Üllési körzeti megbízott fogadóórája: Minden héten csütörtökön
08-10 óráig
Telefonszáma: Zámbó Gábor r.ftörm. 06/20- 209-5313
Klacsák Tamás r.ftörm. 06/20-232-6655
Ügyelet: a nap 24 órájában állandó ügyelet /SMS fogadására és
küldésére alkalmas központtal/
Mórahalom (és a Rendőrőrs) közigazgatási területéről vezetékes hálózatból indított 107 segélyhívó számot a Mórahalmi
Rendőrőrs ügyelete fogadja.
Az Üllési Polgárőr Egyesület részéről elérhető:
Barna Dániel elnök
06/30-5878026
Nagy Attila Gyula
polgármester
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Üllés Községi Képviselőtestület 2013.
február 20-i soros, nyílt ülésén döntött az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről –
297.415 ezer Ft bevételi és ugyanennyi kiadási főösszeggel.
A képviselőtestület a költségvetés működési bevételi főösszegét 287 647 ezer Ftban, működési kiadási főösszegét 295 515
ezer Ft-ban állapította meg. A képviselőtestület a felhalmozások bevételi főösszegét 9
768 ezer Ft-ban felhalmozási kiadások főöszszegét 1 900 ezer Ft-ban fogadta el.
A törvényi előírások értelmében összeállításra került Üllés Községi Önkormányzat
költségvetési rendelet-tervezete, amely a
2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi
CCIV. törvény alapján és a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése és kiegészítései
szerint készült el.
Az államháztartás konszolidálása mellett
2013. évben folytatódik az állami működés
egészének átalakítása, melynek célja egy
hatékonyabb, gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítása. E folyamatok részeként 2013. évben az önkormányzati
feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozás
rendszere is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül, mellyel
párhuzamosan a források telepítése is változik. A megmaradó feladatok tekintetében

pedig a korábbi forrásszabályozás helyét átveszi a feladat-finanszírozás.
A feladatátrendeződés megjelenik mind
a közoktatásban, mind a szociális és igazgatási ágazatban.
A közoktatási ágazatban az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás lesz, melyhez
központi költségvetés többelemű támogatással járul hozzá.
A közoktatási ágazat másik nagy szegmense, azaz az általános iskolai oktatásban
fenntartói jogok az államhoz kerültek, az
önkormányzat feladata e területen a működtetés, azaz a dologi kiadások, valamint
az un. technikai dolgozók foglakoztatása.
Ezen a területen értelemszerűen központi
költségvetési támogatással nem számolhatunk.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, így
a pénzbeli ellátások terén fontos változás,
hogy a jegyzői hatáskörben lévő segélyek a
jövőben „létalapként” egyesülnek.
Az elképzelések szerint a létalapként
nyújtott ellátások önkormányzati szinten már
csak egy ún. krízisellátással egészülnének ki,
melyek a háztartások, egyének egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását
segítenék.
Az önkormányzatok kulturális feladatainak biztosításához a központi költségvetés

2013. évben –korábbi évektől eltérően- önálló előirányzaton biztosít támogatást.
Az önkormányzatnál maradó feladatok
nagyobb részét a klasszikus értelemben vett
önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb.- teszi ki.
Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől
függő- általános jellegű támogatás szolgálja
2013-tól.
A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti,
az ebből származó bevétel 2013. évben is az
önkormányzat saját bevétele marad.
A költségvetés rendelet-tervezetéből látható, hogy a korábbi évektől eltérően nem
terveztük költségvetési hiánnyal a költségvetést, mely részben jogszabályi előírás,
részben a bevételek esetében több tétellel
számoltunk, melyeket eddig nem vettünk
figyelembe a költségvetés tervezésekor.
Így pl.: az adókintlévőségek az előző évekről, a pótlékok, a 2012. évi pénzmaradvány
feladattal nem terhelt működési maradvány
része.
Nagy Attila Gyula
polgármester

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM RÓKAIMMUNIZÁLÁS MIATT
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Csongrád megye területén, 2013.
március 31. és április 13. között, elrendelte a rókák veszettség elleni repülőgépes csalétkes immunizálását. A csalétkek felszedésének
elkerülése érdekében a kiszórást követően 2 hétig az ebzárlatot és a legeltetési tilalmat fenn kell tartani.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kistelek Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatalának járási
főállatorvosa, mint első fokú hatóság Üllés község közigazgatási területére 2013. március 31. – április 13-ig ebzárlatot és legeltetési
tilalmat rendelt el.
Az ebzárlat szabályai
(1) Az ebzárlat tartama alatt – a (2) bekezdésben felsorolt ebek kivételével a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a
kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve, szájkosárral és érvényes veszettség elleni oltást igazoló oltási könyvvel szabad kivinni;
(2) Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a) vadászebek,
b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c) a katasztrófa–mentő ebek,
d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére
mentesek a (1) bekezdésben foglalt korlátozás alól.
(3) Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség
elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, a vadászterületen
kóborló nem befogható ebeket járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
(4) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
dr. Sugár Anita
jegyző
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
Üllés Községi Képviselőtestület első, soros ülését február 20-án tartotta.
A képviselők áttekintették a helyi civil
szervezetek 2013. évi támogatási igényeit
és az előző évi támogatásáról készült beszámolóit tartalmazó pályázatokat.
A testület 2.150.000 Ft összegű támogatás odaítéléséről döntött:
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
150 ezer forintot,
– az Üllési Polgárőr Egyesület 250 ezer
forintot,
– az Üllési Árpád Horgászegyesület 40
ezer forintot,
– az Üllési Nyugdíjas Klub 100.000 forintot,
– az Ifjúsági Sportegyesület (melynek része lesz az Üllési Labdarúgó Klub)
1.200.000 forintot,
– a Kincsem a Lovassportért, Egészséges Gyermekekért, a Természetért Alapítvány 150.000 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 Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesület
40 ezer forintot kapott.
A Képviselőtestület döntött:
– a szociális étkeztetés és tanyagondnoki szolgáltatás 2012. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról,
– az önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról,
– a Polgármesteri Hivatal, a Déryné
Kulturális Központ és a Csigabiga Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának, az Étkeztetés Szakmai
Programjának és a Tanyagondnoki Szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról,
(az Alapító Okiratok és a Szakmai Programok
módosítására a Felszabadulás utca név változása miatt volt szükség)

– a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról,
– a Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat
módosításáról,
– az önkormányzati tulajdonban lévő
Opel Astra, a Lada Níva és a T4K kistraktor
értékesítéséről,
– a székely zászló Polgármesteri Hivatal
épületére történő kitűzéséről.
A képviselők rendeleteket is alkottak.
Elfogadták:
– az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletet. (a költségvetésről a
Tisztelt Olvasók e lapszámban külön cikkben
olvashatnak)
– a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát,
– a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletet,
– az önkormányzat vagyonáról szóló
18/2012.(V.17)önkormányzati rendelet módosítását.
A képviselők a február 20-i zárt ülés
keretében – önkormányzati étkezési díjhátralék kapcsán 3 díjhátralékos személy esetében felszólító levél megküldéséről döntöttek,
valamint arról, hogy a díjhátralék rendezéséig az étkezési szolgáltatásukat felfüggesztik.
Egy személy esetében behajtási eljárás
megindításáról rendelkeztek.
A testület a Felszabadulás utca 82/5.
szám alatti bérlakás kiutalásáról is határozott.
A Képviselőtestület március 7-i rendkívüli, nyílt ülésén döntött:
– „Forráskút, Üllés, Zsombó községek
gépbeszerzése a külterületi utak karbantartására” – Üllés Községi Önkormányzat (VM
TP-1-2012- az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására) projekt esetében a nyertes
ajánlattevő kiválasztásáról,

(a Képviselőtestület az UMWELT Kft. –t
(6724 Szeged, Rókusi krt. 90) hirdette ki a
közbeszerzési eljárás nyerteseként az ajánlatában megjelölt 9.120.000 HUF - Ft nettó
összegben.)
– Üllés és Forráskút Községek Közoktatási Intézménye Margarét Napköziotthonos
Óvoda épületének felújítása, energiatakarékossá tétele, műszaki színvonalának emelése” – Üllés Községi Önkormányzat (4/2012.
(III. 1.) BM rendelet alapján kiírt pályázat)
projekt esetében - nyertes ajánlattevő kiválasztásáról,
(Képviselőtestület a Sári Architecht
Kft.-t (6764 Balástya, Hunyadi utca 8.) hirdette ki a közbeszerzési eljárás nyerteseként az ajánlatában megjelölt 21.960.000
HUF - Ft nettó összegben. Üllés Községi
Képviselőtestület a korábbi közös közoktatási társulás gesztoraként lett a forráskúti
intézmény felújítását célzó közbeszerzési
eljárás lebonyolítója)
– a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról, a
szükséges közel 4 millió Ft-os önerő biztosításáról.
A képviselők elfogadták a Polgármesteri
Hivatal 2013. évi igazgatási szünetét szabályozó rendeletet (igazgatási szünet 2013.
augusztus 12.- és augusztus 16. napja és
2013. december 23.-2013. december 31.
napja között lesz, akkor a hivatal zárva tart,
ügyfélfogadás nem lesz)
(Az ülések anyagát, előterjesztéseit és a
nyílt ülésről készült jegyzőkönyveit a Polgármesteri Hivatal titkárságán tekinthetik meg)
Nagy Attila Gyula
polgármester

NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE
Üllés Községi Önkormányzat 2013. március 7. napján fogadta el a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
szóló 7/2013.(III.08.) önkormányzati rendeletet.
A közelmúltban megváltozott utcanevek
szükségessé teszik, hogy az Önkormányzat
a közterületre kihelyezett utcanévtáblákat
is lecserélje, melyek hamarosan megújult
külsővel kerülnek kihelyezésre. A közterület
elnevezésének megváltozás miatt a régi elnevezést feltüntető névtáblák – a változásról
szóló döntést követő egy évig – piros átlós
vonallal áthúzva az eredeti helyén marad-
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nak, és az új elnevezést feltüntető névtáblák
közvetlenül a régi fölött vagy alatt kerülnek
elhelyezésre, így segítve a tájékozódást és
az új utcanév megismerését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
az utcák nem a Dorozsmai út felőli vége felől
szintén fali utcanév táblák kerülnek kihelyezésre. Az érintett ingatlan tulajdonosok vagy
használójuk a névtábla kihelyezését tűrni kötelesek.
Egyúttal felhívjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti
kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható

módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának
elhelyezni.
A házszámtábla beszerzése, kihelyezése,
olvasható állapotban tartása, valamint szükség szerint cseréje vagy pótlása a tulajdonos
feladata.
Kérjük, hogy a rendeletnek megfelelően,
valamint saját érdekükben is szíveskedjenek
a házszámok kiírásáról haladéktalanul gondoskodni.
dr. Sugár Anita
jegyző
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FELHÍVÁS

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselőtestület február 20-i ülésén polgármesteri fogadóórát fogadott el, mely az Üllési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában került rögzítésre:
A POLGÁRMESTER fogadóórája:
Hétfő
9-12 óráig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ügyfélfogadási rendje nem változott:
Hétfőn
8-12 óráig
Kedden az ügyfélfogadás SZÜNETEL
Szerdán
8-12 óráig és 12.30-16.30 óráig
Csütörtökön 8-12 óráig
és
12.30-16 óráig
Pénteken
8-12 óráig
várja az ügyfeleket.
(A jegyző a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjével megegyezően fogadóórát
tart.)
Dr. Sugár Anita
jegyző

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: 06-30/239-2996,
06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2013. március 30-31.
2013. április 1.
2013. április 6-7.

Dr. Hursán Mihály 06-30/998-6139
Dr. Papp Zalán

2013. április 13-14.
2013. április 20-21.
2013. április 27-28.

Dr. Müller Károly 06/30/205-9086
Dr. Máthé Ellák
06/30/638-6740
Dr. Papp Sándor 06/30/487-9805

06/20/973-9149, 06/30/239-2996

Felhívjuk a Tisztelt gyümölcs, és növénytermesztők figyelmét, hogy az időszerű
növényvédelmi munkákat a házi méhekre
tekintettel, fokozott elővigyázatossággal végezzék el. Virágzó növényekre méh- kímélő
rovarölő ill. gyomirtó szereket használjanak.
Óvjuk a természetet és a beporzó méheket,
mert nélkülük nem lesz gyümölcs és zöldség.
Köszönettel: Üllési méhészek

SZJA 1%
A 2012. évi személyi jövedelemadó
1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére
ajánlhatja fel a lakosság:
– 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: 18463677-2-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06

MÁSODIK 1 %
Ha a 2012. 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.)

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
Engedjék meg, hogy
az Üllési Körképen keresztül bemutatkozzak Önöknek. Baloghné Móczár
Gabriella vagyok, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti
Központ Üllési Tagintézményének vezetője.
Üllési lakos vagyok,
itt jártam óvodába, általános iskolába. 2005-ben
a Tisza Lajos Könnyűipari
Szakközépiskolában érettségiztem, majd felvételt
nyertem a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karára, ahol
általános szociális munkás szakon folytat-

tam tanulmányaimat. Szakmai gyakorlatomat Ruzsán, a
Napsugár Idősek Otthonában
töltöttem, illetve szakdolgozatomat is az idősellátásról írtam. 2009. júniusában sikeres
államvizsgát tettem. Ezután
2009. októberében sikerült
pályakezdőként elhelyezkednem Sándorfalva Város Önkormányzatánál szociálpolitikai
ügyintézőként.
2012. szeptember 1. napjával kaptam lehetőséget arra,
hogy a HKTT Szociális Központ
Üllési Tagintézményében dolgozhassak, mint klubvezető.
2013. március 1. napjától
megkaptam kinevezésem a Tagintézmény
vezetésére. Ez nagy feladat, komoly kihívás.

Ezúton is köszönöm a lehetőséget és a bizalmat, aminek igyekszem a legjobb tudásom
szerint eleget tenni. Azon emberek közé sorolhatom magam, akik elmondhatják, hogy a
szakmájukban dolgoznak, és szeretik a munkájukat.
A szociális munka egy hivatás, segíteni
másokon, megpróbálni megoldani a problémákat és legfőképpen ezt szívből tenni. Egy
jó szó, segítő beszélgetés, a másik ember
meghallgatása nem kerül semmibe, mégis
sokszor ezzel tudunk a legtöbbet segíteni.
Kérem, hogy továbbra is forduljanak
bizalommal a Szociális Központ felé!
Tisztelettel:
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető,
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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„VIGYÁZZANAK SZENT ISTVÁN ÖRÖKSÉGÉRE!”
XVI. Benedek üzenete a magyarokhoz
A Szuverén Máltai Lovagrend Ispotályos
Rendje ünnepelni hívta tagjait Rómába, február 6–9. között. A világ száznégy országából
mintegy hatezer küldött érkezett, valamint
államfők, kormányfők és más nagy tekintélyű személyiségek is megtisztelték látogatásukkal az eseményt. Az ünneplésre azért
került sor, mert II. Pascal pápa kilencszáz
évvel ezelőtt, 1113. február 15-én hagyta
jóvá a rendet Pie postulatio voluntatis című
bullájával.
Európa keleti felén a második világháború
után illegalitásba vonult a máltai lovagok által képviselt szellemiség, majd a nyolcvanas
években elsőként hazánkban jelent meg újra.
– A keresztény világban egyedülálló
múltra tekint vissza ez a kilencszáz éves
szervezet, ennél már csak maga az egyház
öregebb – mondta Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke. – A
karitatív tevékenység kezdetektől együtt
jár az egyházi szolgálattal. Az egyházközségek életéhez ez mindig is hozzátartozott,
de nincs még egy olyan szuverén szervezet,
amely ilyen nagy múlttal rendelkezne. A
rend jelmondata – Tuitio fidei et obsequium
pauperum, vagyis: A hit védelme és a szegények szolgálata – meghatározza a szervezet
értékrendjét, és kijelöli a feladatait. Az ebben
rejlő üzenet és az ebből fakadó feladatok ma
éppolyan aktuálisak és égetőek, mint akkoriban voltak.
A civilizált világban a hit meggyengült.
A rendnek úgy kell végeznie karitatív munkáját, hogy az valóban hívő meggyőződésből
fakadó tanúságtétel legyen. Motiváció nélkül a karitatív munka csupán jótékonykodás.
Az igazi jó cselekedet belülről fakad. Kozma
Imre atya így összegezte a kilencszázadik
évfordulóhoz kapcsolódó tanácskozásokon
elhangzottakat. A Pápai Gergely Egyetem
aulájában tartott konferencián többször is
szóba került a magyarországi máltai tevékenység – a lovagrend magyarországi szer-

vezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
–, amelyet elismeréssel méltattak. A rend
vezetőinek értékelése szerint ez mindközül
a legtalálékonyabb, legsokoldalúbb, leghatékonyabb. Ennek is köszönhető, hogy a rend
vezetése Kozma Imre atyát jelölte ki arra,
hogy a teljes szervezet nevében és a rend
képviseletében köszöntse a szentatyát.
XVI. Benedek pápa február 9-én a Szuverén Máltai Lovagrend tagjaihoz intézett
beszédében kiemelte, hogy a rendet már
kezdetektől fogva jellemezte egyházhoz és
Szent Péter utódjához való hűség.
Kozma Imre atya így idézte fel a találkozást a pápával:
- A máltai nagymester, Matthew Festing
így mutatott be a szentatyának: Kozma Imre
, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke,
irgalmas rendi szerzetes.
Mondtam egy hosszú mondatot a máltai tevékenységről, megemlítettem Csilla
von Boeselagert ( a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat tiszteletbeli örökös elnökét),
és a keletnémet menekültetek befogadását.
Amikor ideért , felcsillant a szeme , egy picit
elmosolyodott, és azt mondta :” Örülök, szeretem a magyarokat”. Szóltam az irgalmasok
magyarországi újrakezdéséről. Felemelte
fáradt tekintetét , s egy olasz szót ejtett ki:
„Coraggio!”(bátorság). Hosszabb beszélgetésre nem nyílt lehetőség, sürgetett a ceremónia mester, de amikor elindultam, mintegy
utánam szólt:”Vigyázzanak Szent István
örökségére!” Úgy éreztem ez egy olyan
üzenet amely a magyarság egészének szól.
Mindenkinek függetlenül attól, hogy tanításnak vagy tehernek érzi-e. Ezt üzente a pápa
a magyaroknak. És miután két nappal később
bejelentette lemondását, azt hiszem, mondhatom azt, hogy ez XVI. Benedek pápa utolsó
üzenete, amelyet a magyarokhoz címzett.
Máltai Szeretet Szolgálat
Üllési csoport

ALKOTÓHÁZ ÁPRILIS HAVI PROGRAMJA
2.
6.
9.
13.

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

16. (kedd)
20. (szombat)
23. (kedd)
27. (szombat)
30. (kedd)

Darabban lévő munkák folytatása
Csuhéfonás virágkészítés
Anyag előkészítés lábtörlőhöz
Üvegfestés 300 Ft /munkadarab
Régi munkák elvihető
Hímzés, kispárna készítés
ZÖLDÜ(L)LÉS – ZÖLD ÜLLÉS
9-14 óráig takarítás, parkosítás az Alkotóháznál
Gyöngyfűzés (faültetés)
Praktikus tároló készítése, meglepetés ötletek
Szőnyegszövés, láptörlő horgolás

Az Alkotóház minden kedden és szombaton 15-18 óráig várja a kedves érdeklődőket.
A kerámiaműhely folyamatosan működik!
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ÉLETMÓD KLUB
A Cukorbeteg és Életmód Klub 2013.
április 18-án, csütörtökön 17 órai kezdettel
tartja következő foglalkozását a Napos Piac
épületében.
Téma:
Cukorbetegség a diabetológus szemével
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Markovics Attila és
Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

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

ALKOTÓHÁZ
2012-ES ÉV
TÁMOGATÓI
Sziráki István
Gyuris Sándorné
id. Dobai Antalné
Berkóné Masír Bórbála
Gyuris Ferencné (Jókai u.)
Nagy István
Tari Ferencné (Kossuth d.)
Tari Ferencné (Fogarasi u.)
Bálint Antal
Papp István
Bakó Éva
Czékus Dánielné
Rácz Vilmosné
Rostás Tamás
Komár Károly
Szabó Lajosné Szikora Katalin
Csenki József (Szeged)
Zádori Antalné - COOP- bolt
Czakóné Dudás Mónika
Matuszka László
Hegedűs Csaba
Tari Józsefné
Szegedi Mónika
Balogh Ferenc
Tóthné Nagy Erzsébet
Palcsók László
Partiscum XI. Takarékszövetkezet Üllés
Patik Imre
Gyuris Mihály - STABIL SPED Kft.
Bozsity BT.
Maróti Zoltán - Maróti Heg-Szi Kft.
Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóink segítségét és felajánlásait, amivel
az Alkotóház tevékenységét és környezetét
gazdagították.

www.ulles.hu

35 ÉVES Adulóra
FONÓ
MOZGÁSKORLÁTOZOTT
az együttes minden csoportja, régi
és jelenlegi táncosai egy közös műsorral
EGYESÜLETI HÍREK!!
készülnek, amelyet 2013. április 13-án 18

Az üllési “FONÓ” Néptáncegyüttes 1977ben alakult a helyi általános iskola, a Déryné
Művelődési Ház és az Üllés és Vidéke ÁFÉSZ
támogatásával. Tagjai diákok, főiskolai hallgatók és dolgozó fiatalok, akik a munkájuk
mellett vállalkoznak arra, hogy megőrizzék
hazájuk tánchagyományait, népük szokásait.
A műsoruk az egész Kárpát-medence táncait
felölelve hiteles képet ad a magyarság népművészetéről.
A sikeres szakmai munka elismeréseként az együttes kétszer elnyerte a Kiváló Együttesi címet. Két ízben jutalmazta a
Csongrád Megyei Közgyűlés Alkotói Díjjal,
több Nívódíja van a hazai és a nemzetközi
fesztiválokról. Állandó résztvevői a belföldi
és külföldi bemutatóknak. Európa majd öszszes országában sikeresen képviselték hazájukat ill. lakóhelyüket, Üllést.
Az együttes 2012-ben ünnepelte fennállásának 35 éves évfordulóját. Az évfor-

órától mutatnak be az üllési Déryné Kulturális Központban. A műsorban egy autentikus
lakodalom fontosabb mozzanatait követhetik
a nézők végig a táncosok és egy igazi vőfély
közreműködésével. Minden műsorszám a
lakodalom valamely eseményéhez kapcsolódik. Lesz benne lakodalmas menet, menyasszonykikérés, vendégek beköszöntése,
konyhalegények avatása, szakácsasszonyok
tánca, menyasszonykontyolás, menyecsketánc, és végül egy fergeteges össztánc zárja
a produkciót. A műsorban az együttes régi
és jelenlegi zenészei is közreműködnek. Rendezvényre a belépődíj felnőtteknek 600 Ft.
gyerekeknek 300 Ft.

Mindenkit szeretettel várunk!

2013.03.01-jén 40 fővel megalakult a
Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület Üllési Csoportja!
Csoport összejövetelek minden hónap
első péntekén lesznek 15 órától a Déryné
Kulturális Központban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az április 5-ei összejövetelen az éves
programot készítjük el és a felmerülő kérdésekre válaszolunk. Tagként a belépés folyamatos. Várjuk a támogató tagok jelentkezését is!
Tisztelettel: vezetőség
Tel:06/30-383-4976 06/30-449-2089

MAGYARORSZÁG NÉMET MEGSZÁLLÁSA 1944.
Hatvankilenc évvel ezelőtt 1944.március
19-én szállták meg a német csapatok Magyarországot. Az ország ismételten elveszítette függetlenségét és elkezdődött a 20. századi magyar történelem egyik legszörnyűbb
tragédiája. A kérdés magától értetődő: miért
volt szükség az ország megszállására?
Hitler úgyszólván semmit nem bízott a
véletlenre: nem akarta, hogy megismétlődjenek az olaszországi események. A német
vezetés tisztában volt Magyarország stratégiai jelentőségével, ugyanis ha az ország
kiválna a háborúból, akkor összeomlana az
egész balkáni front. Ez volt az érem egyik
oldala, másrészről a Führer nem bízott a Kállay Miklós vezette kormányban. Nem volt
alaptalan Hitler kételkedése, a hírszerzés folyamatosan tájékoztatta a vezérkart a Kállaykormány kiugrási tárgyalásairól.
Az első jelentős dátum a megszállást
előkészítő terv (Margarethe I.) kidolgozásánál 1943. szeptember 30-a volt. Az időpont
nem véletlen: egyfelől Olaszország kiválása
a háborúból, másfelől a keleti fronton történt
hadműveletek indokolták a tervezés mielőbbi megkezdését.
A Margarethe I. előkészítése kapcsán a
német vezérkar novemberben két említésre
méltó döntést hozott. Feladták a magyar
haderő lefegyverzésének gondolatát, valamint számba vették a hadművelet végrehajtásához szükséges katonai erő nagyságát.
A következő lényeges dátum 1944. február 19.: ekkor a német vezetés ismét összeállította a rendelkezésére álló megszálló egységek
számát. Lényeges változásnak tekinthetjük,
hogy különös figyelmet szenteltek a hadművelet kivitelezésénél az SS-alakulatoknak.
Hitler február 28-án parancsot adott a
Margarethe I. mielőbbi véglegesítésére.

A terven ismét módosítottak, a felvonulási terepet Magyarország határain belülre
helyezték. Nem véletlen, hogy az akciót a
Trójai faló fedőnévvel illették. A március
4-én megindult szovjet támadás hatására
egységeket kellett elvonni a megszállást
végrehajtó erőktől. Ráadásul a megszállást
sem lehetett tovább halogatni, így március
7-én Foertsch tábornokot hivatalosan megbízták a Margarethe I. végrehajtásával. A
határ menti csapatösszevonásokra felfigyeltek ugyan a magyar hatóságok, de konkrét
ellenlépéseket nem foganatosítottak.
A kérdés ezek után csupán az maradt,
hogy milyen indokkal állomásoztassanak
katonai alakulatokat az országban. Túl nagy
fejtörést nem okozott a probléma megoldása, hiszen elég volt a keleti fronton kialakult
helyzetre hivatkozni. A magyar vezetés nem
gördített semmiféle akadályt a német követelések teljesítésének útjába. A terv tökéletes kivitelezését már csak egyetlen tényező
zavarhatta meg, ez pedig nem volt más, mint
maga a kormányzó: Horthy Miklós.
Hitler március 15-én meghívta a kormányzót a Salzburg mellett található
klessheimi kastélyba. A meghívó március
18-ra szólt. Horthy ingadozott: tudta, nem
véletlenül kapott meghívást Klessheimbe.
A magyar küldöttség március 18-án a délelőtti órákban érkezett meg, és egyből a
tárgyalások megkezdését sürgették a németek. Horthy visszaemlékezése szerint Hitler
meglehetősen zavarban volt a megbeszélés
kezdetén, nem tudta, hogyan kezdjen bele
mondandójába. Végül kerek perec kijelentette: nem akarja, hogy az olasz példa megismétlődjék, ezért megtette a szükséges óvintézkedéseket. Miután Horthy előtt világossá
vált, hogy felesleges érveket felsorakoztatnia

az ország megszállása ellen, odakiáltotta Hitlernek: “Ha mindenben végleges elhatározott
dologgal állok szemben, akkor semmi célja
sincs további megbeszélésünknek. Elutazom!” Horthy ezt követően távozott és kérette kíséretének tagjait. A németek légiriadóra
hivatkozva nem engedték útjára a magyar
küldöttséget. Délután újabb tárgyalásokra
került sor, de változás nem történt. A magyar
küldöttség hazatartó különvonatát többször
feltartóztatták a német hatóságok, így nem
meglepő, hogy a megszállás kezdetekor még
osztrák területen tartózkodott a szerelvény.
A német erők három irányból támadtak
az országra. Ha rosszindulatúak akarnánk
lenni, azt is mondhatnánk: úgy haladtak előre, mint kés a vajban. Bajcsy-Zsilinszky Endre tettét, és néhány helyi lövöldözést leszámítva gyakorlatilag semmiféle ellenállásba
nem ütköztek a németek. A kormányzó megérkezését követően a várba hajtott, túl sok
illúziója nem lehetett a jövővel kapcsolatban.
A koronatanács ülésén a belügyminiszter beszámolt az országban történt változásokról.
A németek szinte azonnal átvették a rendvédelmi szervek funkcióit, letartóztattak több
képviselőt, túszul ejtették a gazdagabb zsidó
családok tagjait. Hitler teljhatalmú magyarországi megbízottja Edmund Veesenmayer
volt. 1944. március 19-ét követően az országot a teljes katonai és politikai káosz jellemezte, amely végül totális katasztrófához
vezetett. Megkezdődtek a deportálások, az
ország szisztematikus gazdasági kifosztása,
a Nyilas Párt politikai térnyerése. A történeti
hűséghez hozzátartozik, hogy a magyar közigazgatás végig kiszolgálta a német igényeket a szörnyűségek végrehajtásában.
Tóth András
Forrás: Magyarország német megszállása
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TAVASZVÁRÓ JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Nőnaphoz kapcsolódó bálunk.
Ezúttal azonban egy nemesebb cél is vezérelt Bennünket. Településünk két kis lakója
Vass Máté és Czékus Bence sugár és kemoterápiás kezeléseire, valamint az azt követő utókezelésekre gyűjtöttünk. A köszöntő
után nagy meglepetés várta a vendégeket.
Nádor Dávid a Voice tehetségkutató műsor
dobogósának előadása fokozta a hangulatot.
y
Dávid az est folyamán
több ízben is énekelt.

A hölgyek ismét kitüntetett figyelemben
részesültek Nőnap alkalmából. Egy gravírozott boros poharat kaptak ajándékba, melyet
a segítőkész vendég Urak osztottak ki. Ezek
után aztán jöhetett a vacsora: tarhonyás gulyásleves és kelt tésztából készült íncsiklandozó kakaós és lekváros finomságok. Vacsora után benépesült a tánc parkett, mivel a
Coco Bongó zenekar fantasztikus hangulatot
teremtett a minden igényt kielégítő zenéjével. Kicsik és nagyok együtt ropták.

11 óra után a jótékonykodásé volt a fő
szerep. A gyűjtés több szálon is futott. Elsősorban a belépő árából automatikusan 200
Ft a beteg kis fiúk javára folyt be, valamint a

március 8-án településünk facebook oldalára
– felkerülő Sípos Heni Lakástextil Szalon tulajdonos felajánlásának köszönhetően online
árverést indíthattunk gyönyörű párnákért. A
párnákra nemcsak a bál résztvevői licitálhattak, hanem bárki, aki látta a lehetőséget. Online 16 párna került jótékonykodó gazdákhoz,
a helyszíni aukción pedig 5 párnát lehetett
megvásárolni. A felajánlott párnákból befolyt

BENCE

A 11 éves kisfiút december közepén visszatérő fejfájással és magas lázzal kezdődő tünetekkel fülgyulladással diagnosztizálták. Miután kezelték, a tünetek megszűntek, viszont jöttek újabbak. Hirtelen
fellépő végtagfájdalmak, fáradékonyság és olyan szintű gyengeség,
melynek következményeként az egyedüli járás sem volt lehetséges
számára. Az, hogy nem játszhat, szaladgálhat önfeledten iskolatársaival látva a többiek örömét, szomorúsággal tölthette el. Végül január
3-án mentő vitte be Szegedre erőtlensége miatt. Rövid időn belül
édesanyjával közölték a hírt: Bence leukémiás.
Intenzív kórházi kezeléséből még 6-8 hónap van hátra, melyet
egy másféléves fenntartó kezelés fog követni.
Adjunk Hálát Istennek, hogy egészségesek vagyunk és segítsünk
Bencének, hogy Ő is az legyen!

A leukémia (fehérvérűség) a rosszindulatú rákos megbetegedések azon formája, amely a vérképző sejtekből indul ki. A leukémia a
csontvelőben lévő éretlen és érettebb vérképző sejtek szabályozás
alól kiszabadult, féktelen szaporodásának eredménye. A felszaporodott sejtek amellett, hogy kitöltik a csontvelőt, többnyire a vérpályába is belépnek és a keringő vérben is tömegesen megjelennek.
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összeg 60.500 Ft-ot tett ki, mely 100%-osan
a fiúkhoz fog eljutni. Ezen felül még a belépőkből és egyéb támogatásokból befolyt
összeg 60.000 Ft azaz összesen 120.500 Ft
gyűlt össze a településünk két kis lakójának.
Jó egészséget kívánunk Nekik, ezzel is segítve mielőbbi felgyógyulásukat.
Ezt követte a tombola, a hajnali fasírt falatkák és a mulatozás.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a segítőknek, dekoratőröknek, büféseknek, felszolgálóknak, szakácsoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak az est sikeres
lebonyolításához, ráadásul mindezt anyagi
ellenszolgáltatás nélkül tették. Köszönjük
szépen!
Továbbá szeretnénk megkérni a következő bálon résztvevő vendégeinket, hogy a
hangulat fokozása érdekében a büfét használják! Előre is köszönjük intelligens hozzáállásukat!
A szervezők

MÁTÉ

A hatéves üllési kisfiú a szegedi Sólyom utcai speciális Óvodába
jár. Az intézményben sajátos nevelési igényű kispajtásokat, mozgássérülteket, autistákat, halmozottan sérült gyermekekkel foglalkoznak.
Máté alapbetegsége a Rubintein- Taybi szindróma.
Tavaly december 5-én MRI vizsgálat során azonban kiderült még
valami. Máténak agydaganata volt. A műtétre 5 nappal később 10én került sor. Jelen pillanatban is intenzív kemoterápiás és sugárkezeléseket kap.
Minden segítséget köszönünk!

Máté Óvodai Csoportjának jele a hétpettyes katica

Segítsünk, hogy mihamarabb felépüljön és a későbbiekben majd
csak egy kemény próbatételként emlékezzenek vissza erre az időszakra mind a szülők, mind pedig a gyerekek.

www.ulles.hu

KISTELEKI TÉLI TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
2012/2013 telén 11. alkalommal rendezték meg a Kisteleki Téli Teremlabdarúgó Bajnokságot. Amelyre idén 58 csapat nevezett. A bajnokság az A-B-C-D ligában zajlik. Az idei bajnokság D Ligájában 12 csapat indult és ezt Üllés nyerte, a következő eredménnyel:
1,

ÜLLÉSI ISE
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53-13

30

A Csapat tagjai:
Fejes Balázs, Bazsó Ferenc , Kohlursz Oszkár, Polgár Attila, Maróti Attila, Babarci Tamás,
Cseh Richárd ,Baranyi Gábor, Vizi Dávid, Gyuris Zsolt, Gyurcsik Dániel, Gyuris Máté, Takács Csaba, Polgár Előd.
A D Liga legjobb játékosa: Maróti Attila - Üllési ISE lett.

BORDÁNYI TEREM TORNA
Az idősebb korosztály sem szeretett volna lemaradni eredményekben.
A Bordányi Téli Terem Kupa + 40-es kategóriában induló Üllési Medvék szintén megnyerte a bajnokságot. A Bajnok csapat névsora:
Gyuris Ervin, Erdélyi József, Lapu Csaba, Tari József, Sárközi Sándor, Bozsity Mile, Dudás Zoltán, Dudás Attila, Szalai Géza, Dudás
Zoltán(Forráskút).
Gratulálunk mindkét csapatnak!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mérkőzés
Üllés - Csanytelek
Székkutas – Üllés
Üllés – Fábiánsebestyén
Tömörkény – Üllés
Üllés – Balástya
Üllés – Szentes
Szőreg – Üllés
Üllés – Tanárképző
Sándorfalva – Üllés
Mártély – Üllés
Üllés – Gyálarét
Zsombó – Üllés
Üllés – Makó
Csengele – Üllés
Üllés – Tiszasziget

Felnőtt Csapat
Dátum
2013.03.13. (szombat) 14.30
2013.03.09. (szombat) 14.30
2013.03.17. (szombat) 15.00
2013.03.23. (szombat) 15.00
2013.03.31. (vasárnap) 16.00
2013.04.07. (vasárnap) 16.30
2013.04.14. (vasárnap) 16.30
2013.04.21 (vasárnap) 17.00
2013.04.27. (szombat) 17.00
2013.05.01. (szerda) 17.00
2013.05.05. (vasárnap) 17.00
2013.05.11. (vasárnap) 17.00
2013.05.19. (vasárnap) 17.00
2013.05.25. (szombat) 17.00
2013.06.01. (szombat) 17.00

Helyszín
Üllés
Székkutas
Üllés
Tömörkény
Üllés
Üllés
Szőreg
Üllés
Sándorfalva
Mártély
Üllés
Zsombó
Üllés
Csengele
Üllés
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ÓVODAI HÍREK
Cica csoport hírei:
Bár egy hónapot kihagytunk a hírek közlésével,
A csoportunkban sok esemény volt, kezdjük az
elejével!

Mazsola csoport hírei:

Farsangoltunk, vendégeket hívtunk a csoportba.
Sok szép jelmezbe bújtunk, vegyük őket sorba!
Kalóz, cica indián, pókember és banya,
Pillangó és hercegnő gyülekezett a csoportba.
A sorból kihagyni senkit sem szeretnénk,
De nehéz lenne felsorolni mindenkit bárhogy is illenék!
A szülők elláttak Bennünket finomsággal,
Rágcsálnivalóval, gyümölccsel és finom fánkkal!
Köszönjük szépen a finomságot
És hogy érdeklődve követték a farsangi mulatságot!
Köszönettel tartozunk, hogy meglepnek Bennünket mindenfélével
Legutóbb Gergő anyukája egy csodaszép ágytakaró- terítővel!
Egyik oldala a virágos rétre,
Másik oldala a tengerek mélyére
Kalauzolja el a Cica csoportot!
Csóti Zsófinak pedig nagy köszönetet tolmácsolok!
Nőnapra készültünk, bár kevés létszámmal,
Betegség gyötörte a csoportot (sajnos) szép számmal
A fiúk meglepetést készítettek a lányoknak
A szülők jóvoltából pedig még virágot is kaptak!
Ezen a napon a lányokat a fiúk kényeztették egy kicsit,
Kedvükbe jártak, sőt még meg is terítettek nekik!
Ez ellen a lányok nem tiltakoztak
Sőt, következő héten „mindent” hiányoltak!
Március 15-re készültünk csákóval, lobogóval,
De a parkba való sétát elmosta az eső, zimankóval!
Most már a Húsvétra készülünk nagy erővel,
S erről is beszámolunk, később nagy szeretettel!
Babóca csoport hírei:
„Babócáék” február hónapban is sok érdekes
és változatos tevékenységgel lehettek új ismeretek, élmények birtokosai.
Megtapasztalhatták a növények hajtatását, a
magvak elvetését-kelését,a víz és a napfény éltető
erejét és mindezeket saját csoportjukban közvetlen megfigyeléssel.
Az évszakváltás is kimeríthetetlen forrása tevékenységeinknek;
a tél búcsúztatása, a tavaszvárás előkészítése az egyik legszebb és
legnépszerűbb tevékenységrendszerek egyike.
Nyílt napok alkalmával kaphattak a kedves szülők betekintést
mindennapi életünk tevékenységeibe, szokásrendszerünk működésébe, a komplexitás megvalósításának lehetőségeibe. Két napon
nézhettek matematika és zenei foglalkozást, s alkalmat kerítettünk a
felmerülő kérdések, észrevételek megbeszélésére is.
A harmadik napon télűző farsangi bálon vehettek részt gyerekek
és felnőttek egyaránt. Jelmezbe öltöztünk, és eltöltöttünk egy derűs
táncos délelőttöt együtt. Fánkot ettünk és beszéltünk a szalmabábu
égetésről,vízbe vetésről, a sokácok Busójárásáról, megnéztük a fából
faragott ijesztő-és a gyönyörű velencei maszkokat, hogy megtapasztalják a népek hagyományainak sokszínűségét, és hogy néphagyományaink tovább éljenek!
NŐNAPON a lányok igen meglepődtek, de puszival köszönték
meg a fiúk kedvességét, a kis krókuszt.
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csoport hírei:
A nyílt héten sok érdeklődő szülő figyelte
meg, miként dolgoznak a Nyuszi csoportos gyerekek a foglalkozásaikon. A farsangi mulatságra
vidám jelmezekbe öltözködtünk, maskaráinkkal,
verseinkkel, dalainkkal, táncainkkal búcsúztattuk el a telet. Köszönjük a Szülői Szervezetnek és a szülőknek hozzájárulásukat ünnepünkhöz, hiszen sokan gyümölccsel, zöldséggel, süteménnyel, csemegével tették szebbé ezt a délelőttöt. Gazdag programok vártak ránk
márciusban, megnézhettük a bűvész bácsi trükkjeit, az ALMA együttes koncertjét Ruzsán, valamint a CSIGA-duó műsorát. A fiúkkal köszöntöttük a csoportba járó kislányokat – NŐNAPI bulit tartottunk
mindannyiunk örömére, mert ünnepelni jó. A kisfiúk anyukájuknak is
készítettek ajándékot. A csoportban megünnepeltük március 15.-ét,
s kis zászlókkal mentünk haza, hogy hétvégén tovább folytatódhasson az ünneplés.

KEDVES SZÜLŐK!
ÓVODAI BEIRATKOZÁS!
Ideje: 2013. április 22-23-24-e, hétfő, kedd, szerda, 08.00-tól 16.00-ig.
A következő dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz:
– Szülő személyi igazolványa, lakcímkártya
– Gyermek Születési anyakönyvi kivonata
– Orvosi igazolás, arról, hogy a gyermek közösségbe járhat, egészséges
Minden gyermeknek, aki betöltötte az 5. életévét, kötelező az
óvodai beiratkozás!
2014. évben a 3. életévüket betöltött gyermekeknek is kötelező lesz
az óvodai ellátás!
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

www.ulles.hu

FARSANG 2013
Az idei tanévben február 24-én rendeztük meg hagyományos
farsangi karneválunkat. 14 óra körül a Déryné Kulturális Központ öszszes helyisége, illetve a központi iskola alsó termei is megteltek
az izgatottan készülődő jelmezesekkel és a nekik segítő szülőkkel,
pedagógusokkal. A nagytermet az idén egy kicsit másképpen rendeztük be, így az érdeklődő közönségen kívül az összes csoport is
megtekinthette a produkciókat. Fél háromkor a színpadon kezdetét
vette a jelmezes felvonulás. Az egy egyéni jelmezen kívül minden
osztály csoportos jelmezeket és a hozzájuk tartozó rövid produkciókat mutatott be.
A jelmezes felvonulás után az öttagú zsűrinek igazán nehéz dolga
volt az ötletesebbnél ötletesebb jelmezek közül a legjobbakat kiválasztani. Így helyezések helyett minden osztályt a produkciójukra
legjobban jellemző oklevéllel jutalmazta. Ezúton is köszönjük munkáját Sárközi Emíliának, iskolánk igazgatónőjének, Dr. Vezendi Tamás
fogorvosnak, Januj Blanka tanárnőnek és Erdélyiné Dudás Anitának,
a Szülői Szervezet elnökének.)
A következő eredmények születtek:
1.o. Gumimacik
2.o. Vuk
3.o. Sakkfigurák
3.o. Cowboy (egyéni)
4.a Vízivilág
4.b Az iskola rabjai
5.o. TV-csatorna
6.a A történelem divatjai
6.b Közlekedési rend
7.a Egyiptom-A múmia visszatér
7.b M&M’s
8.a Focisták és pom-pom lányok
8.b Osztálytalálkozó 2033

Tóth Ágnes tanárnőnek, Péterné Juhari Ágota tanárnőnek, Nagy Éva
tanárnőnek és Dér Zoltán tanár úrnak, hogy a gyerekeknek a színpadra való fel-és levonulását koordinálták. Köszönjük Maróti Mihályné
tanárnőnek és segítőinek a büfé üzemeltetését. Köszönjük Bigors Istvánné Terike néninek a tombolatárgyak beszerzését - melynek nagy
részét az üllési Húsbolt vezetője ajánlotta fel - és a belépőjegyek árusítását. Köszönjük a Déryné Kulturális Központ dolgozóinak segítségét a rendezvény lebonyolításában. Köszönjük a pedagógusoknak és
fellépőknek az ötletes jelmezeket, a szülőknek a közös vagy egyéni
munkát.
Köszönjük Lábas Lászlónak a fotókat, amelyek megtekinthetők
az iskola honlapján.
Alsós és felsős
Diákönkormányzat

„ A Legmesésebbek”
„ A Legbájosabbak”
„ A Legharcosabbak”
„ A Legegyénibbek”
„ A Leglátványosabbak”
„ A Leglázadóbbak”
„ A Legnézettebbek”
„ A Legkorhűbbek”
„ A Legmerészebbek”
„A Legcsászáribbak”
„ A legédesebbek”
„ A Legátalakultabbak”
„ A Legelőrelátóbbak”

Amíg a zsűri meghozta döntését, tombolahúzás következett, ahol
rengeteg ajándék és a fődíj, egy finom torta is gazdára talált.
A bulit diszkó zárta, ahol mindenki találhatott kedvére való dallamot, köszönhetően Zsiros Tibor nyolcadikos lemezlovasnak, akinek a
produkciókat kísérő zenék lejátszását is köszönjük.
Szeretnénk megköszönni a Szülői Szervezet felajánlását, amely
lehetővé tette, hogy az élmények mellett minden beöltöző tanulónak
egy szelet finom torta is emlékezetessé tegye a napot. Köszönjük

TÁJÉKOZTATÓ

Tél végi akció!
Cserépkályhák, kandallók kül és beltéri kemencék többféle rendszerrel való építését javítását, garanciával vállalom.
Szociális rászorultaknak 27% kedvezmény
Minőséget kínálok kedvező áron!
1972 óta állok az Önök rendelkezésére!
Tisztelettel:
Márton Ferenc a cserépkályhák doktora
Tel: 309787033

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL
Tájékoztatjuk a kisgyermekes szülőket, hogy a bölcsődei jelentkezés ideje: 2013. április 22, 23, 24-e; 8-16 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- mindkét szülő munkáltatói igazolása v. vállalkozói igazolvány v.
ezek hiányában őstermelői igazolvány;
- igazolás gyesről, ha arra jogosult;
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
esetén az arról szóló határozat;
- orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, közösségben
gondozható;
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, Taj
kártyája;
- a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája.
Bokor Józsefné
bölcsőde tagintézmény vezető

ZÖLDÜ(L)LÉS – ZÖLD ÜLLÉS
elĞzetes

2013. április 20-án programot szervezünk a
Föld Napja alkalmából
Szeretettel várjuk településünk lakóit községünk szépítésére!
A nap várható programjai:
Festés, játszóterek rendbetétele, kisfák ápolása stb…

Bízunk benne, hogy munkájával hozzájárul településünk
szépítéséhez.
Részletes programot plakátokon olvashatják!

Minden résztvevĞt ebéddel várunk!!!
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FALUNAPOK A RETRO JEGYÉBEN
Az idei 20. falunapi rendezvényünket a RETRO jegyében tervezzük (időpont: június 1-2.). Kiállításhoz, bemutatóhoz és felvonuláshoz várjuk
azok jelentkezését, akik tulajdonában még megtalálható a szocialista ipar néhány, mára már „old timer” vívmánya - MZ, Trabant 601, Zsiguli,
Zaporozsec, Volga, Wartburg, stb…
Az érdeklődők a részletekről felvilágosítást kaphatnak a Déryné Kulturális Központban.

LÚDTOLL

A DISZNÓ UTOLSÓ NAPJA
Lassan lépkedünk a hóban.
A disznó röfög az ólban.
Nem tudja a szegény árva
Rossz nap vár ma rája
Estére le lesz sózva a szalonnája

Készül belőle hurka, kolbász, tepertő
Sonka, szalonna, disznósajt, májas
Sütemények közül legjobb a hájas
Ami még el nem maradhat
Tele van töltött káposztával a lábas.

Megérkeztek a böllérek a nagy napra
Felébredt a ház apraja, nagyja.
Előkerül a szekrényből a pálinka
Egy pohár pálinka mindenkinek jár
Meg merjék fogni a malac fülét, farkát

Régen vártunk erre a napra
Mikor hurka, kolbász kerül az asztalra
Vacsorára eljön a sógor, koma jó barát
Megkóstoljuk a gazda új borát
Elmondjuk mindenki nótáját.

Kifektettük a hízót a hóra
Nem lesz szüksége többé az ólra
Leperzseljük neki a szőrét
Tisztára mossuk a bőrét
Fülét-farkát mind a négy körmét.
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SZÓL A CINKE...
Jön a Tavasz,
S, hogy ezt megérhettük,
Köszönjük meg az Úrnak!
Csak még egy kicsit
Nyújtózkodik a Föld,
Szélesre tárja karját,
Hogy keblére ölelhesse
Szeretett Országát!
Úgy legyen, bólint rá
A kicsi hóvirág!
És addig vegyünk mély levegőt,
Élvezzük a megújuló természet
Friss illatát! Nyitnikék, nyitni kék,
Halljuk a kicsi cinke gyönyörű hangját!
Császárné Fodor Margit

www.ulles.hu

CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Szeles Zoltánnak és Budai Beátának
2013. február 20-án
2060 grammal – Lilla nevű,

Fodor Péternek és Fári Nikolettának
2013. február 20-án
3670 grammal – Bálint nevű,

HALÁLOZÁSI HÍREK
Lajkó Mihályné (szül: Masír Veronika) március 17-én elhalálozott. (élt: 86 évet).
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Röfi-Ker Húsboltok Kft.
2013. április 9-én, kedden
Üllés központjában,
a Dorozsmai út 47. szám alatt
HÚSBOLTOT nyit.
Tőkehúsok, baromfi-, kacsa-, libahúsok, füstöltáru széles
választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
Étkezési utalványokat elfogadunk!

Sebők Attilának és Császár Anikónak
2013. február 21-én
3330 grammal – Zalán nevű,

Dudás Zsoltnak és Szabó Karolinának
2013. február 22-én
3800 grammal – Lívia nevű,

Szél Szilveszternek és Csongrádi Tündének
2013. február 24-én
3180 grammal – Szilveszter nevű,

Kéri Viktornak és Kádár-Németh
Magdolnának
2013. március 1-jén
2850 grammal – Botond nevű,
Takács Gábornak és Zádori Kittinek
2013. március 3-án
3380 grammal – Vivien nevű,

Csercsics Rolandnak és Móczár
Katalinnak
2013. március 3-án
3330 grammal – Míra nevű,

Gyuris Krisztiánnak és Kovács Katalinnak
2013. március 5-én
3940 grammal – Lara nevű
gyermeke született.

Gratulálunk, és jó egészséget
kívánunk a babáknak és szüleiknek!
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A Déli-Farm KŌ. kínálata:
CGF (kukorica alapú melléktermék - fehérjetartalom
18%), indító és nevelő komple borjútápok,
tejpótló borjútápszerek, ásványi és vitamin
kiegészítő premixek, tejelő koncentrátumok,
helyszínen ingyenes teljes körű takarmányozási
szaktanácsadás.
Álla artási és farmgazdálkodási eszközök,
valamint villanypásztor rendszerek széles
választéka.
Déli-Farm KŌ.
Szeged-Kiskundorozsma, Ke őshatári út 6.
(nagybani zöldségpiac melle )
Szaktanácsadó: (20) 479 8373
Telefon: 62-556-120, 556-130
e-mail:rendeles@delifarm.hu

TAVASZI AJÁNLAT
TÁPOK: baromfi-, sertés-, kutya-, macskatáp
Zsákolt szemes termények, darák, koncentrátumok,
takarmány-kiegészítők

TŐZEG ÉRTÉKESÍTÉS:
–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

PB GÁZPALACK CSERE
Előjegyzést veszünk fel napos csibére, valamint vörös tojó és
nagytestű fehér tyúkra

TELJES KÖRŰ MEZŐGAZDASÁGI GÉPI SZOLGÁLTATÁS:
Igény szerint házhoz szállítást is vállalunk.
Nagy Gyula Vegyeskereskedése
Üllés, Dózsa György u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

Üllés Község Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllés Község Polgármesteri Hivatala, 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Telefon: 62/282-122, Felelős szerkesztő: Balogh Márta
Nyomdai kivitelezés: s-Paw Bt., 6794 Üllés, Bem József u. 7., Felelős vezető: Szabó Erik

