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Közéleti Tájékoztató Lap

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Kedves Üllésiek!
Ilyenkor Karácsonykor és Újév közeledtével ideje végig gondolni az elmúló év eseményeit, történéseit. Ez az év különösen kedves számomra, mivel Üllés Nagyközségünk lakói
bebizonyították, hogy él a közösségi összefogás, van összetartó erő, ami a segítségre szoruló
embertársaink felé megnyilvánult. Ez reményt ad mindannyiunknak arra, hogy ez a község
egy közösség, ahol megvan az odafigyelés, a törődés, és él a szeretet. Mi testesíti meg jobban a Karácsony üzenetét, mint az, ha nem csak szavakkal és gondolatokkal, hanem tettekkel
is bizonyítjuk, hogy az élet legfontosabb értéke a szeretet, amit másoknak adunk, és kapunk.
Ez tükröződik az adományokban, a felajánlásokban, az anyagi segítségnyújtásban, a támogatásokban, a cipősdoboz-ajándékokban, a jótékonykodásban. Megmutatkozott a segítő kezekben, akik a községi és közösségi rendezvényeken tevékenyen és önzetlenül vettek részt.
Mi is a Karácsony? Kinek mit jelent? Nekem nosztalgiát, a gyerekkor családi meghitt ünnepi pillanatait jelenti. Nem az ajándékokra emlékszem, nem arra, hogy mi várt a fa alatt. Arra
emlékszem, hogy hogyan díszítettük a karácsonyfát, milyen izgalommal vártuk a Jézuskát.
Emlékszem a gyertyára az asztalon, a csillagszóróra a fán, és a beszélgetésekre a megterített
asztal körül.
Nekem ezt jelenti a Karácsony. Ma ezt adom tovább a gyerekeimnek.
Kívánom Üllés minden lakójának, hogy a Karácsony üzenete eljusson hozzá, szerettei,
családja körében érezze át az ünnepek meghitt hangulatát. Forduljunk embertársaink felé,
hogy senki ne érezze magát egyedül az ünnepek alatt sem.
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok!
Nagy Attila Gyula
polgármester
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KÖSZÖNET A TÁVOLBÓL!
Ha tudnék beszélni a KÖSZÖNÖM lenne az első szavam.
Egyre jobban vagyok, a kezeléseknek és a támogatásoknak köszönhetően.
Ez nem feltétlen az anyagi juttatások eredménye csupán, hanem a lelki, fizikai együttléteké is.
Köszönet minden barátnak, családtagnak és olyan támogatónak, akik lehetővé teszik,
hogy a kórházi találkozók létre tudjanak jönni. Köszönöm, ha imádkoznak értem,
ahogy tudnak mellettem állnak – ki a jelenlétével, ki anyagiakkal, ki mással!
Mindenkinek, aki bármilyen formában eddig segített a felépülésemben, KÖSZÖNÖM szépen.
Ezúton szeretnék Áldott Békés Karácsonyt kívánni mindenkinek!
„Együtt erősek vagyunk!”

Babarczi Tamás

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2013. december
11-én tartotta soron következő ülését.
A képviselők döntöttek:
– a testület 2014. évi munkatervének elfogadásáról (a munkatervről részletesen a „Üllés Nagyközség Képviselőtestületének 2014.
évi munkaterve” című cikkben olvashatnak),
– a Polgármesteri Hivatal hatósági ellenőrzési tevékenységéről készült tájékoztató
elfogadásáról,
– az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról.
A képviselők az Aktuális napirendek között
elfogadták:
– a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet,
– a szociális rászorultságtól függő pénzbeli,
természetbeli ellátásokról szóló rendeletet,
– a kéményseprőipari közszolgáltatásról
szóló rendeletet (a rendelet módosítását a
10 %-os rezsicsökkent indokolta. A Szegedi
Kéményseprőipari Kft. 2013. július 1. óta a
csökkentett díjszabással dolgozik),
– a települési szilárd és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet. (a rendelet módosítását
a 10 %-os rezsicsökkent indokolta. Közszolgáltató cég a törvényi változások óta a csökkentett díjszabással dolgozik).
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A testület elfogadta:
A helyi adó- és gépjárműadó bevételek alakulásáról készült tájékoztatót,
– a 2013. évi Startmunka mintaprogram sikeres megvalósítása érdekében támogatást
megelőlegező kamatmentes tagi kölcsön
igénylését célzó Partnerségi Megállapodást,
– a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció aktualizált tervezetét,
– a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft Kht-vá történő átalakulása
ügyében megfogalmazott Nyilatkozatot.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– a szociális bérlakás pályázat elbírálásáról,
– 1 személy esetében a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer „B” típusú pályázat felülvizsgálatáról,
– Üllés Községért Érdemérem adományozásáról.
2013-ban az érdemérmet a Rézhúros Banda
(tagjai: Hódi Fruzsina,Kuklis Zoltán, Zsila Gábor, Dankó András, Jernei Bálint), Lapuné Füredi Andrea és Balogh Ferenc kapta. Az érem
átadására Advent IV. vasárnapján, december
22-én, vasárnap 16 órakor kerül sor.
– önkormányzati étkezési díjhátralék kapcsán 6 díjhátralékos személy esetében
felszólító levél megküldéséről döntöttek,

valamint arról, hogy amennyiben a listán
szereplő személyek díjhátralékukat 2014.
január 15-ig nem rendezik, úgy az étkezési
szolgáltatásukat e naptól felfüggesztik.
(a Képviselőtestület előterjesztéseit a
www.ulles.hu honlapon a „Képviselőtestület
– Képviselőtestületi ülések anyaga – előterjesztések” menüpont, a nyílt ülésről szóló
jegyzőkönyvet a „Képviselőtestület – 2013.
Képviselőtestület jegyzőkönyvei”link alatt
olvashatják)
Nagy Attila Gyula
polgármester

2013. DECEMBER 11-én Közmeghallgatást-falugyűlést is tartott a Képviselőtestület.
Nagy Attila Gyula polgármester beszámolt a 2013. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről. A bevétel 498.275 ezer
Ft-ra, a kiadás 403.765 ezer Ft-ra teljesült.
Az önkormányzat számláján jelenleg 23 millió
Ft van, 17 millió Ft található költségvetésen
kívüli számlán, pályázat által elnyert, de még
át nem utalt támogatás összege 15 millió Ft.
A polgármester ismertette a demográfiai
adatokat, ezen belül a születési, halálozási

kívül a munkanélküliségi adatokat, valamint
a közfoglalkoztatás idei és várható formáit is.
A közfoglalkoztatás keretében idén összesen
78 fő került foglalkoztatásra - intézményeknél, közterületen, útkarbantartásra, különböző betanított, vagy szakmunkákra. Az elmúlt
évben Startmunka mintaprogramot is elindítottak, melyet az idén továbbfolytattak - a
tésztaüzemben 5 fő, a brikettáló üzemben 21
fő dolgozott.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei év a változásokról szólt: új
államigazgatási fogalom, a járás került beiktatásra január 1-jétől. Ezen a szinten intézhetőek a szabálysértési, az építési, egyes
szociális-, és gyámügyek, és működnek a
különféle szakigazgatási szervek is. A járásközpont Mórahalom. Az üllési okmányiroda
az idei évtől kezdődően önálló okmányiroda.
2013. március 28. napjával Üllés községből nagyközség lett. Az átminősítés lehetőségét jogszabályváltozás adta.
A polgármester beszélt a fejlesztésekről.
Először az áthúzódó fejlesztéseket ismertette:
– befejeződött az Üllés tekintetében 25 millió
Ft-os támogatással megvalósuló közösségi
közlekedés fejlesztése c. pályázat, melynek
következtében megújult a központi buszmegálló, fedett buszvárók, kerékpártároló,
valamint 2 db ledes forgalomlassító készülék
került kihelyezésre, Szeged felé menő vonalon buszöblök készültek.
– 2012. decemberében került átadásra a
műfüves pálya – 20 millió Ft-os támogatási
összeggel.
– gléder és mulcsozó került beszerzésre –
Üllés, Bordány és Zsombó összefogásával,
– a Tanyafejlesztési Program keretében a

TÁJÉKOZTATÓ A
POLGÁRMESTERI
HIVATAL DECEMBERI
ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az
Üllési Polgármesteri Hivatal
december 21-én ZÁRVA, valamint
december 23-tól december 31-ig IGAZGATÁSI SZÜNETet tart.
ügyfélfogadás január 2. napjától a megszokott ügyfélfogadási időben.

Az Üllési Polgármesteri Hivatal minden dolgozója Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kíván!
dr. Sugár Anita
jegyző

használt Suzuki Ignis jármű került beszerzésre, lecserélve ezzel a régi Lada Nívát,
– a tanyagondnoki gépjárművek tárolására a
Szociális Központnál 3 db mobilgarázs került
kihelyezésre – 2 millió Ft-os támogatással,
– nagy beruházás volt az Önkormányzati
Konyha korszerűsítése, összesen 48 millió Ft-os támogatással. A technológia újult
meg, többek között korszerű szellőző rendszer került beépítésre, valamint sütő-pároló
edény beszerzésre, de az épületre hőszigetelő vakolat is került.
A két csoportos bölcsőde építési projekt
még folyamatban van. A DAOP program keretében 147 millió Ft-os támogatást nyertek
az építésre, a berendezési tárgyakra, eszközökre, valamint modern, hőszivattyús, földszondás hűtő-fűtő rendszer kiépítésére. A
keringető szivattyú enerigaigényét a jövőben
napelemmel kívánják biztosítani. A belső
építészeti munkálatok még hátravannak, a
szerződés szerint 2014. január 31-el azonban
a teljes beruházás átadásra kerül.
A települési programok szerteágazóak, a
különböző érdeklődési körű és korú személyek
igényeit kielégítőek. A 2014. évi rendezvényekre, így a Falunapra és az Advent megszervezésére pályázati támogatást nyertek. E
pályázat a programokon kívül még két rendezvénysátor beszerzését is támogatja. Padok,
asztalok beszerzését is tervezik a jövőben.
18 millió Ft-os támogatást nyert a Horgásztónál a szabadidő park kialakítására irányuló pályázatuk, mely a jövő év elején indul
és várhatóan 2014. május 31-vel zárul. A
szabadidő park magában foglalja sportpálya,
piknik part, játszótér megvalósítását, valamint a Kiskunhalasi út melletti elektromos
hálózat kiépítését is.

ezidáig nem került elbírálásra.
Az egyik ilyen KEOP-os pályázat, mely pozitív elbírálás esetén -3 önkormányzati intézmény tetejére kerülve biztosítaná a teljes
energiaszükségletet.
Idén 1 hektár területű naperőmű építésére nyújtottak be pályázatot 200 millió Ft értékben. A hatalmas összegű beruházás költségei várhatóan 8-9 év alatt térülnének meg.
Tervezik a központi iskolaépület teljes energetikai korszerűsítését, a hőszigetelés megoldását, ezzel a fűtésszámla csökkentése lenne
a cél. A 150 millió Ft-os támogatási igény mellett 15 %-os önerő kellene biztosítani.
10 millió Ft-os támogatási igénnyel került benyújtásra újabb 2 tanyagondnoki autó
cseréjére irányuló pályázat.
Folyamatban van az ivóvízminőség-javító program megvalósítása. A projekt teljes
megvalósítását, mely a teljes belterületet és
az Erdei Iskoláig terjedő szakaszt érintené
2015. végéig be kell fejezni.
Szintén folyamatban van a szennyvízhálózat kiépítése. A beruházás két részből áll.
A szennyvíztisztító kiépítése jövő év elején
elindulhat, jelenleg közvetlenül a kivitelezői
szerződés megkötése előtt állnak. A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése várhatóan
jövő év nyarán indul el. A csúszást több
tényező fennállása okozta: jogszabályok folyamatos változása, a különböző hatóságok
nehézkes engedélyezési eljárása, szervezeti
átalakulásai.
A közmeghallgatás további részében a
polgármester válaszolt a felmerült kérdésekre és észrevételekre.
Dr. Sugár Anita
jegyző

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG CIVIL
SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Üllés Község Képviselőtestülete rendeletet alkotott a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről.
A 24/2008. (VI. 11.) Kt. ör. rendelet értelmében a 2009. évtől a civil szervezetek
pénzügyi támogatása pályázati úton érhető
el.
A pályázatot írásban, kizárólag a rendelet mellékletét képező Pályázati Adatlap
nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri
Hivatalban Nagy Attila Gyula polgármesterhez lehet benyújtani 2014. január 20. napjáig. A pályázati határidő elmulasztása
jogvesztő.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.
(VI. 11.) Kt. ör. rendelet, valamint Pályázati
Adatlap a www.ulles.hu honlapon „Hivatal”
menüpontban „Pályázatok” link alatt érhető
el, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán vehető át.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés 90 napnál nem régebbi
másolatát, vagy a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb, 90 napnál
nem régebbi alapdokumentumát,
b) az előző évben az önkormányzattól
kapott pénzügyi támogatással történő elszámolást
c) a civil szervezet által pályázott összeg
felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.
A támogatás odaítélésről, a támogatás
összegéről a Képviselőtestület dönt.
A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban dr. Sugár Anita jegyzőnél
személyesen, vagy a 282-122/112-es melléken kérhető felvilágosítás.
Dr. Sugár Anita
jegyző
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ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI ÜLÉSTERVE
2014. február 19. 16 óra
Napirendek:
1) A 2014. évi költségvetés elfogadása
2) Helyi önszerveződő közösségek beszámolója, pénzügyi támogatása – pályázatok
elbírálása
3) Az „Üllési Talentum” ösztöndíj pályázatok
elbírálása
4) Aktuális kérdések
2014. április 9. 16 óra
Napirendek:
1) A 2013. évi zárszámadás elfogadása
2) A Képviselőtestület által átruházott hatáskörök gyakorlása – 2013. évben
3) Üllés Nagyközség Önkormányzatának
2014. évi közbeszerzési terve
4) Üllés Nagyközség Önkormányzatának
éves ellenőrzési jelentése – az Üllési Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési intézményeknél 2013. évben elvégzett ellenőrzési
tapasztalatokról
5) Aktuális kérdések
2014. május 14. 16 óra
Napirendek:
1) A községben közüzemi szolgáltatást végző
cégek tevékenységének áttekintése
2) Díszpolgári Cím adományozása
3) Aktuális kérdések
2014. június 25. 16 óra
Napirendek:
1) Beszámoló – a Homokháti Kistérség Több-

célú Társulása Kistérségi Társulás 2013. évi
tevékenységéről
2) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok
ellátásáról
3) Beszámoló a szociális ellátások – a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2013. évi ellátásáról
4) Aktuális kérdések
2014. augusztus 27. 16 óra
Napirendek:
1) A 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtása
2) Beszámoló a Képviselőtestület bizottságainak 4 éves munkájáról
3) Beszámoló a Képviselőtestület 4 éves
munkájáról
4) Beszámoló az Üllési Polgármesteri Hivatal
4 éves munkájáról
5) Aktuális kérdések
2014. szeptember 24. 16 óra
Napirendek:
1)Település közbiztonsági helyzete
2) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 20112014. évekre vonatkozó Gazdasági Programja végrehajtásának értékelése
3) Üllés külterület állapotának értékelése –
polgármesteri beszámoló
4) Az „Üllési Talentum” ösztöndíj pályázatok
elbírálása
5) Aktuális kérdések

Eladó körbálás széna: 5000 Ft/darab
Érd: Czékus Péternél hétfőtől péntekig a 06/30/505-5351-es
telefonszámon

NE DŐLJÜNK BE!
Ismételten és nyomatékosan arra kérjük
a Tisztelt Lakosokat, hogy legyenek körültekintőek az ingatlanuk ajtaján kopogtató
ismeretlen személyekkel szemben.
Lehetőleg ne vásároljanak idegentől,
egyrészt a termékkel kapcsolatos későbbi
esetleges reklamáció érvényesíthetetlensége miatt, másrészt pedig azért, mert sokszor
nem is az árusítás a cél, hanem az ingatlan
belső környezetének, az ingatlant használók
szokásainak a megfigyelése, feltérképezése,
az otthon lévő személy figyelmetlenségével
való visszaélés.
Különösen vigyázzanak a faárusokkal, az
alapítványnak gyűjtögetőkkel, a különböző
szolgáltatást kínálókkal (pl. vízminőséget
vizsgálókkal) és persze minden egyéb házaló
árusokkal.
Amennyiben bármilyen kétségük lenne
a településen tartózkodó házaló árusokkal
szemben, vagy segítségre szorulnak, azonnal hívják az ingyenes 107-es telefonszámot,
vagy a Polgárőr Egyesület elnökét, Barna
Dánielt a 06/30/587-8026 telefonszámon.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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2014. november 5. 16 óra
Napirendek:
1) A 2014. évi költségvetés I-III. negyedévi
helyzete
2) A 2015. évi költségvetési koncepció
3) Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
4) Aktuális kérdések
2014. december 10. 14 óra
Napirendek:
1) A Képviselőtestület 2014.évi munkaterve
2) A 2015. évi belső ellenőrzési terv
3) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal hatósági ellenőrzési tevékenységéről
4) Tájékoztató helyi adóbevételekről
5) Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozása
6) Aktuális kérdések
2014. december 10. 17 óra
KÖZMEGHALLGATÁS
1) Az önkormányzat 2014. év eredményei és
a 2015. év költségvetési lehetőségei
2) Tájékoztató Üllés környezetének állapotáról
3) Lakossági észrevételek, javaslatok
A Képviselőtestület üléseinek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.
A nyílt ülésekre szeretettel várjuk a Tisztelt Lakosokat!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Az év végi ünnepekre savanyú káposzta,
szelt és leveles hasáb kapható.
Péter Pál - Wesselényi utca 31., tel: 282-772, 06/30/822-1986

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ
A települési szilárd és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló helyi rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a lakosság figyelmét:
1. Amennyiben az ingatlan lakatlan, az
ingatlan tulajdonosa kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A szüneteltetés minimum 3 hónap, maximum 12 hónap lehet.
A 2014. év egészére szóló szüneteltetési
kérelmet 2014. január 15. napjáig be kell
nyújtani a Polgármesteri Hivatalban.
2. Az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére a közszolgáltatás díját egyösszegben,

éves díjként továbbra is meg lehet fizetni.
Ebben az esetben a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. az ingatlantulajdonos
számára 10% közszolgáltatási díjkedvezményt biztosít. Az írásbeli kérelmet 2014.
január 15. napjáig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán vagy Juhászné Bozsák
Andrea ügyintézőnél lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.

FIGYELEM!

HULLADÉKUDVAR

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az építéshatósági ügyintézés
2013. december 21. napjától 2014. január 6.
napjáig szünetel.
Ezt követően a kihelyezett ügyfélfogadás
a megszokott rendben folytatódik.

dr. Sugár Anita
jegyző

NYITVA TARTÁSA
A hulladékudvar az alábbi nyitva tartással várja a település lakosságát:
hétfő
8-11 és 14-17 óráig
szerda
8-11 és 14-17 óráig
szombat 9-12 és 12.20 – 17.20 óráig
(a hulladékudvar december 24-én és december 31-én zárva tart)

SZALAGÁRÉS ALMÁS
Hozzávalók:
Tésztához:
60 dkg liszt
25 dkg margarin
20 dkg cukor
2 egész tojás
1 csomag vaníliás cukor
1 csomag szalalkáli
csipet só
annyi tej, hogy jól nyújtható tésztát kapjunk.
Töltelékhez:
5-6 nagy piros alma
cukor, fahéj ízlés szerint
zsemlemorzsa/búzadara, ha túl leves az alma.

VÉRVÉTEL
A Képviselőtestület november 28-i ülésén 2013. december 1-jei
hatállyal módosította az önkormányzat Használati és Szolgáltatási
Szabályzatát.
2013. december 1-jétől az Üllés Szabadság tér 3. szám alatti Laborban a laborhasználati díja 700 Ft.
A Képviselőtestület az üllési lakcímmel rendelkezők által fizetendő használati díjhoz 300 Ft-tal járul hozzá, így az üllési lakosoknak a
fizetendő díj 400 Ft.
A labor továbbra is hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napokon 7:008:30 óráig tart nyitva.
Dr. Sugár Anita jegyző

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk. A tésztát kétfelé osztjuk és
tepsi nagyságúra nyújtjuk.
A két lap közé töltjük a lereszelt, megpárolt, ízesített almát.
Az összeállított sütemény tetejét megszurkáljuk és megsütjük.
Kihűlés után szeleteljük és a tetejét porcukorral megszórjuk.
Jó étvágyat!
(a „Tökös” napon készült)

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
Minden kedden és csütörtökön 17 órakor egészségmegőrző tornát tartok a Déryné Kulturális Központban, melyre nyugdíjasokat és
fiatalokat is szeretettel várok.
Érdeklődni:
Csótiné Marika – 62/282-195

ÉLETMÓD KLUB 2014. MUNKATERVE

VÉRADÁS

Napos Piac épületében minden hónap 3. csütörtökén (kivéve decemberben) 17.00-kor találkozunk!

2014. január 8-án (szerdán) 13-17 óra
között véradás lesz a Déryné Kulturális Központban.
Személyi igazolványt, lakcímkártyát,
TAJ-kártyát kérjük, hozzanak magukkal.

Január 16.
Ne idegeskedj!

Február 20.
Hogyan töltődjünk?

Március 20.
Jóga

Április 17.
A cukorbetegség
kézben tartása

Május 15.
A mozgás szerepe
az életünkben

Június 19.
Családi nap az
Üllési tónál

Július 17.
A víz szerepe az
életünkben

Augusztus 21.
Főzzünk együtt!

Szeptember 20.
Kirándulás

Október 16.
Felkészülés a télre

November 20.
Rizikó faktorok
következményei

December 11.
Ünnepélyes évzáró Üllés

A 2014-es évben is szeretettel várjuk azokat:
– akiket érdekel a cukorbetegség,
– betegek,
– segíteni szeretnének,
– egy jó társaságra vágynak
Várjuk azokat is, akik szeretnének többet tudni a cukorbetegség megelőzéséről, kialakulásáról, a már kialakult betegség kezelésének lehetőségeiről, szövődményeiről. Dr. Csonka
Erika szakmai felügyelete mellett meghívott dietetikusok és szakorvosok segítségével, valamint a tagok egymás közötti tapasztalat cseréjének segítségével tájékozódhatunk ezekről.
Foglalkozásainkon Markovics Attila által készített finom ételeken gyakoroljuk az elméleti ismeretek gyakorlatban alkalmazását, az alapanyagok szénhidrát tartalmának számítását, és
az ebből fogyasztható mennyiséget.
Mindennapi életünk során tapasztalhatjuk, hogy lelki betegségeink összefüggésbe hozhatók a testi tüneteinkkel. Összejöveteleinken elsajátíthatunk stressz kezelési stratégiákat,
fejleszthetjük kommunikációs készségünket és megtanulhatunk érzéseinkről beszélni.
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
Klubvezetők

Segíts, hogy segíthessünk!

ÜLLÉSES AUTÓ
MATRICA
Az Üllési Okmányirodánál – szürke és
fekete színben – átvehető az üllési logóval
ellátott autó matrica – ingyenesen.

KHálásEDVES
ÜLLÉSIEK!
köszönetet sze-

retnék mondani mindazoknak, akik a 2013-as évben
a „Suli Alapítvány”-on keresztül vagy személyesen,
vagy bármilyen formában
támogatott engem, illetve
családomat, ezzel is segítve mielőbbi gyógyulásom.
Mindenkinek örömökben, szeretetben és
egészségben gazdag Boldog Új Esztendőt
kívánok:
Bence
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MEGHÍVÓ
Tisztelt Tollforgatók, Rímfaragók!
Az Üllési Körkép 2013. novemberi számában
felhívtuk a figyelmeteket a helybeli írói alkotók találkozójára. Akkor még pontos időpontot nem tudtunk.
Az egyeztetés megtörtént a szegedi társakkal.
A találkozó 2014. január 28-án, kedden 14
órai kezdettel lesz Üllésen a Déryné Kulturális Központban.
Minden alkotó társat szeretettel várunk!
Szervezők: Seres Lajos és Juhász Sándor

EGYESÜLETI HÍREK!
Mozgáskorlátozott egyesület üllési csoportjának éves beszámolóval egybe kötött
évzáró ünnepsége december 6.-án került
meg rendezésre a Déryné Kulturális Központban. Rövid évértékelő beszámoló után, a Csigabiga óvoda nyuszi csoportos kis pajtásai
színesítették meg a napunkat, vidám verseikkel, énekeikkel. Köszönjük a gyerekeknek
és a felkészítő Icu és Marika óvónéniknek a
részvételt.
Csongrád megyei egyesületet Faragó
Péter képviselte és méltatta a csoport 2013as évi
munkásságát, összetartását. A
délutánt sütizéssel, teázással, Királydinnye
citerazenekar muzsikájára való közös nótázással, beszélgetéssel telt el.
Köszönet az egész éves támogatásért
Üllés Nagyközség Önkormányzatának és a
helyi vállalkozóknak, illetve a magánszemélyeknek. Ezúton szeretnénk a csoport nevében mindenkinek nagyon boldog békés ünnepeket kívánni.
Tájékoztatjuk a régi és leendő tagjainkat,
hogy összejöveteleink 2014-ben minden hónap második péntekén 15:00 órai kezdettel
kerülnek megtartásra a Déryné Kulturális
Központban.
Lapuné Füredi Andrea
Csoporttitkár

BESZÁMOLÓ A NOVEMBERI ÜLLÉSI
CUKORBETEG ÉS ÉLETMÓD KLUB
ÖSSZEJÖVETELÉRŐL
Háziorvos mentorom, Dr. Csonka Erika november elején megkérdezte, lenne-e
kedvem csatlakozni a klubtagokhoz a következő foglalkozáson. Természetesen volt,
és döntésemet nem bántam meg, mert sok
kedves, barátságos emberrel találkoztam és
rengeteg hasznos - a cukorbetegséggel kapcsolatos - információhoz jutottam az ülésen.
Mikor beléptem a Napos piac nagytermébe
néhány klubtag már az asztaloknál csevegett, bemutatkoztam, ők pedig nagy szeretettel fogadtak. Az asztalokra egészséges
csipegetnivaló került, közben megérkezett
mindenki, köztük Gilich Szilvia is, aki a Szegedi Tudomány Egyetem Kardiológiai Szakorvosi rendelőjének munkatársa. Magával
hozott számos, a diabéteszről – receptekről, mindennapi, hasznos praktikáról - szóló könyvet, később ezeket fel is ajánlotta
a klubnak. Tarsolyában óriási poszterek is
szerepeltek, melyek szemléltették, hogy mik
azok a testi tünetek, amire fokozottan oda
kell figyelniük a cukorbetegeknek. Hasznos
dolgokkal bővítette az ismereteinket arról,
hogy hogyan táplálkozzunk, mit főzzünk,
milyen sportot válasszunk. Hangsúlyozta,
hogy fogyasszunk minél több rostot. A kenyeres pult előtt állva válasszunk a fehér
kenyér helyett inkább teljes kiőrlésűt, vagy

korpás pékárút. A megszokott sült krumpli,
krumplipüré helyett készítsünk brokkoliból,
hüvelyesekből köretet. Tanácsai lényege az,
hogy megfelelő diétával és rendszeres testmozgással rengeteget tudunk mi magunk is
tenni azért, hogy a cukorbetegségünk minél
kevésbé károsítsa egészségünket. A közös
vacsora előtt Doktornőnk alaposan átmozgatott minket, bemutatott néhány otthon
is könnyen elvégezhető tornagyakorlatot,
hangsúlyozva ezzel is a mindennapi testmozgás fontosságát.
Szeretnék bíztatni minden üllési cukorbeteget, és mindazokat, akinek családjában
cukorbeteg él, valamint aki csak szeretne
többet tudni erről a betegségről, hogy bátran
csatlakozzon a klubfoglalkozásokhoz, hiszen
itt tényleg a mindennapokban is használható, fontos információkkal gazdagodhat a
tudásunk a diabéteszről. Volt már és lesz is
még szó az üléseken a diétáról, a testmozgásról, a gyógyszeres terápiáról és a testi
jelekről, amik a szövődmények megjelenését jelzik. Abban is biztos vagyok, hogy itt
minden kérdésünkre választ kaphatunk, és
mikor betegségünk a szokottnál nagyobb
lelki terhet jelent, a közösség együtt nagy
segítséget jelent ezek cipelésében.
Dr. Tímár Flóra rezidens

HASZNÁLTCIKK
VÁSÁR
mija, az azonnal csomagoljon és szombaton

Üllésen a Kisállatvásár decembertől
2014. márciusig szünetel (a 2014. évi első
vásár márciusban lesz).
A már megszokott időpontban, január
második szombatján, 11-én, 7-12 óráig
használtcikk piacot tartunk
A vásár helyszíne a Napos utcai Piactér
lesz.
Akinek van megunt, feleslegessé vált hol-

reggel hozza ki a piactérre. Hozhattok bármit:
pl: könyvet, játékot, ruhát, kerékpárt, műszaki
cikkeket stb.
Az árusítással kapcsolatosan Tanács
Zoltánnál a 30/265-0654-es telefonszámon
lehet érdeklődni.
A piaci árusítás ingyenes.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – DECEMBER/JANUÁR
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. december 21-22. Dr. Papp Sándor 06/30/487-9805
2013. december 24-26. Dr. Papp Zalán
06/20/973-9149, 06/30/239-2996
2013. december 28-29. Dr. Papp Zalán
06/20/973-9149, 06/30/239-2996
2013. december 31Dr. Kovács Tibor 06/30/965-3114
2014. január 1.
2014. január 4-5.
Dr. Papp Sándor
06/30/487-9805
2014. január 11-12.
Dr. Müller Károly
06/30/205-9086
2014. január 18-19.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/476-3517
2014. január 25-26.
Dr. Hursán Mihály
06-30/998-6139
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AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A FUNDAMENTA SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN
Az uniós pályázat keretében megvalósuló szennyvízberuházás várhatóan 2014 tavaszán elindul. Mint ismert a pályázati önrészt
a lakosság által befizetett érdekeltségi hozzájárulások biztosítják. Az érdekeltek többsége
Fundamenta-Lakáskassza előtakarékossági
szerződéssel kombinált megoldást választott.
Az érdekeltségi hozzájárulást a lakos a
Társulathoz fizeti be, a Fundamenta Zrt-hez a
megtakarítási részleteket a társulat utalja. A
megtakarítások után járó állami támogatás
maximalizálása érdekében Társulatunk minden egyes szerződésre rendszeresen utal,
függetlenül attól, hogy a lakos felénk rendszeresen teljesít-e vagy sem.
A fizetéssel elmaradókat fizetési felszólítás, vagy annak eredménytelensége esetén,
jegyzői behajtás útján igyekszünk teljesítésre bírni.
Fontos tudni, hogy ügyfeleink a
Fundamentához közvetlenül ne fizessenek!
A megtakarítások után 30 % állami támogatást kapunk, ha a kifizetés feltételei teljesülnek.
Visszatérő probléma, hogy ügyfeleink egy része megfeledkezik arról, hogy
állami támogatást egy időben csak egy
előtakarékossági szerződés után lehet igényelni. Ha egy újabb szerződést kívánunk
mégis kötni, gondoskodni kell kedvezményezett megjelöléséről az új szerződésen, vagy
szerződésmódosítással a szennyvízcsatornázásra megkötött szerződésen.
Ügyelni kell arra, hogy a megjelölt kedvezményezett saját jogon ne rendelkezzen
előtakarékossági szerződéssel, vagy más

szerződő által ne legyen kedvezményezettként már megjelölve.
Az előbb említett feltételeknek a szerződés teljes futamidejére teljesülniük kell!
Külön szólnom kell a 303-as módozatú
szerződésekről.
Ezeknek a szerződéseknek a megtakarítási futamideje 5 év, de az érintett ingatlantulajdonosok a Társulat felé 6 éven át fizetnek érdekeltségi hozzájárulást (72x2770 Ft).
A megkötött 303-as módozatú szerződések lejárata megkezdődött.
Hangsúlyozni szükséges, hogy a szerződés lejárta nem jelenti az érdekeltségi hozzájárulás befizetésének megszűnését!
Akiknek a szerződése lejárt, részükre a
Fundamenta Zrt. levele(ke)t küld.
Mi a teendő?
Ha az érintett saját célra új szerződést
kíván kötni, vagy a felkínált hitelkeretet
igénybe kívánja venni, azt a megfelelő nyomtatványok kitöltésével a Fundamentánál kell
kezdeményezni.
Ha nem akar élni a felkínált lehetőségekkel, nincs további teendője.
A szerződések lejártakor, tekintettel arra,
hogy a szerződések a Társulat részére zároltak,
a megtakarítás kamattal és állami támogatással megemelt összege a Társulatot illeti.
Az előzőekben leírtak a 2015-ben lejáró 304-es módozatú, nyolcéves futamidejű
szerződésekre is vonatkoznak.
Társulatunk új szerződések megkötésében és a hitelfelvétel intézésében nem vesz
részt!

Bővebb felvilágosítást a Fundamenta Zrt.
üzletkötőitől tudnak beszerezni.
Adatnyilvántartással összefüggő kérés: Lakcímváltozást (kivéve utcanév-változás), névváltozást, ingatlanértékesítést
és a Fundamenta szerződést kötő érdekelt
elhalálozását a Társulathoz szíveskedjenek
bejelenteni.
Többször kitértem már rá, hogy ingatlan értékesítése esetén nincs mód a
Fundamenta-szerződés átruházására, ezért
javaslom, hogy az adásvételi szerződés
megkötése előtt vegyék fel a kapcsolatot a
Társulattal annak érdekében, hogy az eladó
és a vevő részére egyaránt elfogadható megoldást találjunk.
Fundamenta-szerződéssel
rendelkező
érdekelt elhalálozása esetén kérem az örökösöket, hogy a Fundamenta-szerződést a
hagyatéki leltárba mindenképpen vetessék
fel, még akkor is, ha más hagyaték nincs.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a szerződés átruházás csak jogerős hagyatéki végzéssel hajtható végre és a szerződés átruházása nem kerülhető meg!
A Társulattal való együttműködésüknek
köszönhetően a pályázati önerő előteremthető.
Együttműködésükre a továbbiakban is
számítunk.
A szennyvíz-projekt aktuális állásáról a
helyi lapok folyamatosan tájékoztatást adnak,
valamint figyelmükbe ajánlom az önkormányzati társulás honlapját (www.forras4.hu).
Maróti Mihály
elnök

1956. MIKULÁSA
1956-ban a mikulás megörvendeztette
és némi elégtételt szolgáltatott a megalázott
magyar nemzetnek. A melbourne-i vérfürdő a
vízilabda történetének leghíresebb összecsapása. Magyarország és a Szovjetunió vívott
véres viadalt a Melbourne-i Olimpián, éppen
egy hónappal az 1956-os forradalom leverését
követően. A csapatok és a szurkolók közötti
feszültséget a szovjetek által levert magyar
szabadságharc nyomán elszabaduló indulatok
élezték mind a medencében, mind a nézőtéren.
A hatezres nézőtérre nyolcezren zsúfolódtak be, miután a kétfontos jegyekért
30-40 fontot is odaadtak. A tömeg kezdettől
tüntetően a magyar csapatot biztatta, és a
szovjetek minden labdaérintését hatalmas
füttyszó kísérte. A magyarok most sem játszottak durván, de a tempójuk elsöprő volt.
Ezen a meccsen alkalmazta a világon először
a magyar válogatott a zónavédekezést.
Néhány perccel a mérkőzés vége előtt
történt az emlékezetes esemény, amelyről az elődöntő a „vérfürdő” nevet kapta: a
magyarok 4–0-ra vezettek, ekkor Valentyin

Prokopov, a szovjet center elvesztette a fejét. Prokopov könyökkel teljes erejű víz alatti
ütést mért az épp mögé érkező Zádor Ervin
arcára, akinek a bőre felrepedt a szeme alatt.
Vére nemsokára vörösre festette a medence
vizét. A találkozót a tomboló tömeg indulatai
miatt nem lehetett befejezni, a mérkőzést
nem egészen egy perccel a hivatalos befejezés előtt magyar győzelemmel lefújta a bíró.
A szovjet játékosokat rendőrök menekítették
ki az uszodából, a tömeg pedig a magyarokat
ünnepelte. Bár az emlékezet ezt a találkozót
őrzi az olimpia“döntőként”, a valódi elsőség
kérdése nem itt, hanem a következő napon
dőlt el. A magyar csapat a jugoszlávokat verte meg 2-1-re december 7-én az utolsó mérkőzésen. A magyar csapat 20:3-as gólaránynyal, valamennyi mérkőzését megnyerve.
A magyar olimpiai vízilabda-válogatott
tagjai: Bolvári Antal, Boros Ottó, Gyarmati
Dezső, Hevesi István, Jeney László, Kanizsa
Tivadar, Kárpáti György, Markovits Kálmán,
Mayer Mihály, Szívós István és Zádor Ervin.
Az aranyérem átvétele után Zádor és a

fél csapat úgy döntött, hogy nem tér haza
Magyarországra.
2006-ban A szabadság vihara címmel
készült egy amerikai dokumentumfilm az
eseményről,melynek producerei: Lucy Liu és
Quentin Tarantino. Tarantino így nyilatkozott:
“Ez a legjobb el nem mondott történet.”

Zádor Ervin a “Melbourne-i vérfürdő“-ből
kilépve.
Tóth András
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„AZ EGYHÁZ EURÓPÁBAN
Szeretném megosztani Önökkel, amit
fontosnak és érdekesnek látok. Ezek a részletek II. János Pál pápa leveléből származnak, melyet Európa lakosságához írt. Címe:
”Eccelsia in Europa”. Jó olvasást kívánok
mindenkinek.
Zmijan Adalbert

„Európa ma nem hivatkozhat keresztény
múltjára, hanem olyan állapotba kell kerülnie, melyben újra dönthet jövőjéről a Jézus
Krisztus személyével és üzenetével való találkozásban”
„Akinek van füle, hallja meg, mit mond
a Lélek az egyházaknak” (Jel 2,7). Miközben
hirdetem Európának a remény evangéliumát,
vezérkönyvként a Jelenések könyvét tartom
kezemben, azt a „prófétai kinyilatkoztatást”,
mely a hívő közösségnek föltárja a történések rejtett és mély értelmét (vö. Jel 1,1). A
Jelenések könyve a keresztény közösségeknek szólt, hogy érteni tudják a történéseket
és részt tudjanak venni a történelemben, annak minden kérdésével és szorongatásával
együtt, a föláldozott és föltámadott Bárány
végső győzelmének fényénél. A mi korunkban az a kísértés hangzik felénk, hogy az emberek városát építsük föl Istentől függetlenül
vagy Isten ellenére. Ami ha megvalósulna,
az emberi együttlét előbb vagy utóbb helyrehozhatatlan kudarcba fulladna. A Jelenések könyve bátorítás a hívők felé: minden
látszat ellenére, s ha nem is érzékelhetők
a hatásai, Krisztus győzelme már megtörtént és végleges.
A Jelenések könyve szerzőjének ideje az
Egyház számára az üldözések, szorongatások és a gyötrelmek ideje volt (vö. Jel 1,9), s
ekkor hangzik föl a látomásokban a remény

II JÁNOS PÁL

szava: „Ne félj! Én vagyok az Első és az Utolsó, és az Élő; meghaltam, de íme, élek örökké, és nálam van a halálnak és az alvilágnak
a kulcsa.” (Jel 1,17–18) Így az evangélium,
„az örömhír”, maga Jézus Krisztus áll
előttünk. ő az Első és az Utolsó: az egész
történelemnek ő a kezdete, ő ad neki értelmet, irányt, beteljesedést; őbenne és ővele,
halálában és föltámadásában már minden ki
van mondva. ő az Élő: halott volt, de most
él örökre. ő a Bárány, aki a lábain áll Isten
trónjának közepén (vö. 5,6): a föláldozott,
mert vérét ontotta értünk a kereszt fáján; a
lábain áll, mert örökre életre kelt és megmutatta nekünk az Atya szeretetének végtelen
mindenhatóságát. Erősen tartja a kezében a
hét csillagot (vö. 1,16), azaz Isten üldözött
Egyházát, mely küzd a rosszal és a bűnnel;
ugyanakkor joga van az örömre és a győzelemre, mert annak a kezében van, aki már legyőzte a rosszat. ő a hét arany gyertyatartó
között jár (vö. 2,1): jelen van Egyházában
és tevékenykedik az imádságban.
Szeretném kiemelni azt a sajátos hozzájárulást, amit – a többi egyházi szervezettel
közösségben, és soha nem elszigetelten –
az új egyházi mozgalmak és közösségek
tudnak nyújtani. Ezek a mozgalmak és közösségek ugyanis „segítik a keresztényeket a
radikálisabb evangéliumi élet megélésében;
különféle hivatások bölcsői, és a szerzetességnek új formáit hozzák létre; különösen a
laikusok hivatását támogatják és segítik a
legkülönbözőbb körülmények között megnyilvánulni; elősegítik a nép életszentségét;
igehirdetői és buzdítói lehetnek azoknak,
akik valami miatt nem találkoznak az Egyházzal; az ökumenizmus útját járják, és új
lehetőségeket nyitnak a vallásközi dialógus

KARÁCSONYI KUPA
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számára; a szekták terjedésének ellenszerei;
nagy segítői az elevenség és az öröm gyarapodásának az Egyházban”.
Az Egyháznak „nincs jogcíme arra, hogy
[Európa] egyik vagy másik intézményes
vagy alkotmányos megoldását előnyben
részesítse, ezért következetesen tiszteletben akarja tartani a polgári rend törvényes
autonómiáját. Mindazonáltal az a feladata,
hogy az európai keresztényekben ébressze
a Szentháromságba vetett hitet, jól tudva,
hogy ez a hit a földrész számára az igazi remény forrása.
A hívők számára Jézus Krisztus minden
személy reménye, mert örök életet ad. ő „az
élet igéje” (1Jn 1,1), aki azért jött a világba,
hogy az embereknek „élete legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10). ő megmutatja nekünk, hogy az emberi élet igazi értelme nincs
e világ horizontjába zárva, hanem nyitott az
örökkévalóságra.
A hit szemével megláthatjuk Jézus titokzatos jelenlétét a ránk hagyott különböző
jelekben. Jelen van ő elsősorban a Szentírásban, melynek minden része róla beszél (vö.
Lk 24,27.44–47). Egészen egyedülálló módon van jelen az eucharisztikus színek alatt.
Természetesen Jézus jelenléte valóságos az
Egyház többi liturgikus cselekményében is,
melyeket az ő nevében végez. Közéjük tartoznak a szentségek, Krisztus cselekményei,
melyeket emberek által valósít meg. Jézus
más módokon is igazán jelen van a világban,
különösen a tanítványaiban, akik a szeretet
kettős parancsát megtartva lélekben és igazságban imádják Istent (vö. Jn 4,24), és életükkel tanúskodnak a felebaráti szeretetről,
melyről fölismerhető, hogy ők az Úr tanítványai (vö. Mt 25,31–46; Jn 13,35; 15,1–17).

MEGHÍVÓ
A Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanszakos tanárai és diákjai 2014. január 11-én szombaton 17
órai kezdettel nagy szeretettel várják a szülőket, ismerősöket, barátokat a hagyományossá vált ÚJÉVI KONCERTÜNKRE, melyet a
Déryné Kulturális Központban rendezünk meg.
A műsorunkat az „Estike Népdalkör, a „Rézhúros banda,
Kamenszky Dóra, Békefi Laura teszi színesebbé.
Már 20 év telt el, hogy a Szülői Szervezet megrendezte az
első Jótékonysági estjét, hogy iskolánk diákjainak örömet szerezzenek.
Szeretnénk 2014. február 1-jén a 20 évet emlékekben és képekben visszapörgetni.
Kérjük a szülőket, nagyszülőket, ha van birtokukban fotó, videó, hozzák be az iskolába, hogy archiválni tudjuk.

2013. december 19-20-án du. 14 órától
házibajnokság az iskola tornatermében!
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Megköszönve segítségüket, támogatásukat az iskola dolgozói, a tanulók és a Szülői Szervezet nevében, kívánok Önöknek és
családjuknak Áldott Karácsonyt és Békés Új Esztendőt!
Sárközi Emília
Tagintézmény-vezet

50 ÉVES AZ ÜLLÉSI GÁZMEZŐ
Fél évszázad telt el azóta, hogy településünk alatti gázmező kitermelését elkezdték az akkori Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt munkatársai. Falunk életét,
gazdaságát, sőt a belterületének alakját
is nagyban meghatározta az üllési gázmező termelése, infrastrukturális igénye.
Szinte minden család érintve volt, valamilyen formában, hiszen ennek köszönhetően sokan dolgoztak a kőolaj, földgázhoz
köthető iparágban. Többen emlékeznek
még a munkák megkezdésére, sőt vannak üllésiek akik tevékenyen részt is
vettek abban. Az üllési, 1963-as gázkitöréssel országos hírnévre tettünk szert, amiről az akkori hírekben
drámai képsorokkal számolt be a televízió . Az erről készült videót
ma is megtalálhatjuk a legnépszerűbb videó megosztó portálon. Az
elmúlt öt évtized nem múlt el nyom nélkül. Ma már nem láthatók a
hatalmas fúrótornyok fényei az éjszakában, nem halljuk a szüntelenül
forgó, morgó gépezetek hangját, még is tudjuk azt, hogy településünk történelmének múltját, jelenét és várhatóan jövőjét is pozitívan
befolyásolja a talpunk alatt lévő kőolaj és földgáz készlet.
November 8.–án megemlékezéssel egybekötött szakmai napot
és szakestélyt tartott Üllésen a MOL Nyrt KUTATÁS TERMELÉS,
KÖZÉP-magyarországi Termelés szervezete.
A nap folyamán felavatásra került egy emlékmű, ami az első olajkút ma is napi rendszerességgel ellenőrzött területén lett felállítva.
Az emlékmű koszorúzása után a meghívott vendégek látogatást tettek az üllési gyűjtőállomás, ahol Zádori István termelőmester bemutatta a gyűjtőállomás működésének főbb állomásait. A nap további
részében szakmai előadások következtek, ahol a kezdetektől napjainkig terjedő időszak történéseit mutatták be az előadók a Déryné Kulturális Központban. A jövővel kapcsolatban elmondták, hogy 10-15
éves távlatban biztosít termelést a gázmező és további kutatásokat
szorgalmaznak. A napot egy jó hangulatú szakestély követte, ami
egyike a bányászok hagyományos rendezvényeinek.
A bányászok találó üdvözlését idézve: Jó Szerencsét!
Nagy Attila Gyula
polgármester

ALKOTÓHÁZ– JANUÁR HAVI PROGRAMJA
4.

(szombat)

7.
11.
14.
18.
21.
25.
28.

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

Újévi köszöntő, 2014. évi rendezvények
megbeszélése
Kötés, horgolás
Makramézás az alapoktól kezdve
Hímzés, azsúrozás
Gyékényezés, csuhézá
Agyagozás
Pál napi kötélverés
Képkeret készítés

Az Alkotóház minden kedden és szombaton
15-18 óráig várja a kedves érdeklődőket.
A kerámiaműhely folyamatosan működik!

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS RENDELÉSI
IDEJE ÉS ÜGYELET
Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy a háziorvosi körzetek rendelési ideje az alábbi:
I. számú háziorvosi körzet
Háziorvos: Dr. Ország Orsolya
Rendelési idő:
Hétfő:
8:00-12:00 óráig
Kedd:
8:00-12:00 óráig
Szerda:
12:00-16:00 óráig
Csütörtök:
12:00-16:00 óráig
Péntek:
8:00-12:00 óráig
II. számú háziorvosi körzet
Háziorvos: Dr. Csonka Erika
Rendelési idő:
Hétfő:
7:30-11:30 óráig és 14:00-15 óráig
Kedd:
7:30-11:30 óráig
Szerda:
7:30-11:30 óráig és 14:00-15 óráig
Csütörtök:
7:30-11:30 óráig
Péntek:
7:30-11:30 óráig

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégén és
ünnepnapokon reggel 8 órától hétfő reggel, vagy az ünnepnapot követő munkanap reggel 8 óráig a központi orvosi ügyeletet, vagy a
104-es telefonszámot kell hívni.
A központi orvosi ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
Dr. Ország Orsolya és
Dr. Csonka Erika háziorvosok
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE
Lassan-lassan eltelik az első félév, szeretnénk megköszönni a szülőknek a támogató segítségüket és kérni további támogatásukat.
Köszönjük a rendezvények lebonyolításához nyújtott segítséget, a
sok-sok finomságot, amit kaptak a gyermekek.
Túl vagyunk az óvodai és bölcsődei udvar rendezésén, a bölcsőde
építéséhez szükséges „áskálódások” befejeződtek, betemették a
lyukakat. Köszönjük ezt a kivitelezőnek és Farkas Csabának, aki elképesztő módon ezen pici óvoda udvaron a hatalmas géppel csodákat
művelt.
Köszönetet szeretnénk mondani Tanács Zoltánnak és feleségének
aki barkácsoláshoz, kézműveskedéshez szükséges agyagot ajánlottak fel óvodánknak és ennek egy részét, a nagycsoportosok, már fel
is használták.
A gyermekekre még sok-sok program és meglepetés vár decemberben, erről a szülők már kaptak tájékoztatást.
December 08-án vasárnap Advent második vasárnapján, sokan gyülekeztünk a Radnai utca 2. szám alatt, hisz itt készítettük elő a zsíros
kenyereket és raktuk tányérra a finom süteményeket amit a szülők
hoztak az adventi vasárnapra szánt csemegéül!
Nagyon jó érzés volt, hogy újra ennyien tettek az óvodásokért, a faluért.
Az előkészületek után, a műsorok megtekintése következett. Amit
köszönünk a Nyuszi és Babóca csoportos óvó néniknek és gyermekeknek.
A gyerekek nagyon örültek a finom kürtös kalács kóstolónak. Köszönjük szépen.
S végül következett a kínálás a sok-sok finomsággal!
Mindezek mellett finom tea és bor várta a falu lakóit, köszönjük a fiúk
csapatának is!
Mindez köszönhető volt a következőknek:
Nagy Józsefné, Németné Rácz Tünde, Takács-Zádori Kitti, Takács
Gábor, Sáriné Módra Mária, Gődér Szabolcs, Kulcsár Zoltánné, Nagy
Laura, Mészáros Tamásné, Náfrádi Szilvia, Baranyi László, Pataki Mónika, Héjja László, Gyöngyössi Csaba, Héjjáné Kocsis Beáta,
Tóthné Ördög Anita, Farkasné Szögi Mónika, Németné Dobó Krisztina, Boros Tünde, Horvátné Vass Edit, Strauszné Szűcs Renáta,
Nagyné Móra Gabriella, Bodó Gergelyné, Bodó Eszter, Tariné Barna
Angéla, Jessica Hernandes, Juhászné Bozsák Andrea, Juhász Blanka, Peták Antalné, Sztarek Anikó,
Csányi Zoltán Jánosné, Farkasné Varga Ildikó, Szabó Karolina,
Battancs Melinda, Dobó Edit, Zsemberi Istvánné, Gyurisné Kovács
Katalin, Ágostonné Szaniszló Ildikó, Nagyapáti Emese,
Huszár Szimonetta, Bertáné Czékus Zsanett, Zsolnai Anett, NagyMakra Elzita, Bálintné Dékány Mónika
Segített még: Tóth Andrásné, Baloghné Móczár Gabriella, a
Technikai csoport munkatársai, Meszesné Volkovics Szilvia, illetve
köszönöm azoknak akik eljöttek és segítettek a Bölcsőde és Óvoda
dolgozói közül!
Szeretnénk mindenkinek Kellemes Ünnepeket, szeretetben, egészségben és békességben gazdag Karácsonyi Ünnepeket kívánni!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói
és dolgozói

FICÁNKA CSOPORT
A Ficánka csoportosok tevékenységei
a TŰZ téma köré épültek az utóbbi időben.
Tűzzel kapcsolatos mondókákat, énekeket tanultunk, meséltünk, és
verseket mondtunk. Beszélgettünk arról,hogy mire kell vigyáznunk,
amikor gyertyát gyújtunk. Novemberben táncházban voltunk,ahol
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igazán jól éreztük magunkat. A tánclépéseket és a népi játékokat
Zádori Zsuzsi tanította, a talpalávalót a Rézhúros Banda tagjai : Dankó András, Jernei Bálint, Kuklis Zoltán és Zsila Gábor szolgáltatták.
Kipróbálhattuk a hangszereket is, köszönjük szépen! Decemberben
festettünk Mikulás csizmát,és gipsz karácsonyfadíszt. Ragasztottunk
fenyőfa formára, tanultunk mondókát, és éneket a Mikulásról és a
karácsonyról.

CICA CSOPORT
November vége sem telt el program nélkül,
A Ficánkáék Táncházba hívtak minket seregestül!
Mi Cicák piros szoknyába bújtunk,
Így jártuk a táncot és énekeket fújtunk!
A Ficánka csoportot köszönet illeti,
A Rézhúros Bandát és Zádori Zsuzsit is.
Novembernek gyorsan vége lett,
alig vártuk már az adventet.
Napjainkat áthatja az Ünnepi készülődés,
Terem rendezés, festés és sütemény sütés.
December 6-án Mikulás sapkába bújtunk,
Zenét hallgattunk és szaloncukrot majszoltunk.
Megérkezett a nagy szakállú,
csomagok kerültek elő a puttonyából,
A segítségei most is az SZSZ tagok voltak,
Beillenek a szülők Mikulás -Manónak.
Elkészült az Adventi koszorúnk is,
s számoljuk a napokat az adventi naptárban is!
Csoda gyönyörűség látni a Cica csoportosok arcát,
Mikor minden asztalnál űlő gyermek a gyertya lángjára vigyáz.
Így hallgatjuk a Karácsonyi meséket,
s kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepet!

BABÓCA CSOPORT
Babócáéknál az elmúlt időszakban a csoportra jellemző volt és velünk történt:
– nem voltunk betegek! (nagyon fontos)
– részt vettünk az óvodabálon, táncoltunk
– megköszöntük rajzainkkal a báli támogatóink részvételét
– táncházon ugribugriztunk
– élveztük a Truffaldinó bábosok előadását
– vártuk a Mikulást, aki el is jött és csomagokat osztogatott (köszönet az szmk-soknak)
– Adventi ünnepségen szerepeltünk és újra találkoztunk a Mikulással
– napközben az óvónéniktől sok-sok mesét, verset hallottunk, sőt,
tanultunk
– készülődünk a Karácsonyra
– sütöttünk „vízben kullogót”
– ajándékokat készítettünk és még fogunk is
– önállósodtunk, ügyesedtünk, okosodtunk
– sokat, nagyon sokat beszélünk
– barátaink vannak a csoportban, igaz, ez változó még
– Fornettiztünk a Coop boltban, sőt, épségben visszaértünk a kapott
lufikkal az oviba, egy sem durrant ki
– -annyit rajzolunk, hogy szívesen fogadunk rajzolnivaló papírt
Ami a legfontosabb, várjuk a Karácsonyt és készülünk egy bensőséges
ÜNNEPRE!
Babócáék nevében is BOLDOG KARÁCSONYT és ÚJÉVET kívánva
szeretettel
Kati óvónéni, Ancsa óvónéni, Ildi dajkanéni

NYUSZI CSOPORT
Mozgalmas volt az elmúlt időszak a nyuszi csoportosok számára. Néztünk bábszínházi
előadást, táncházzá változott az ovink egy rövid időre, ahol ismerkedtünk a néptánccal, zenészek húzták nekünk a talpalávalót. Vártuk a
Mikulást verssel, dallal és sok szép rajzzal, mikor pedig megérkezett
csomagot kaptunk tőle, aminek nagyon örültünk. Jó hír, hogy virgácsot SENKI sem kapott! Meghívást kaptunk a Mozgáskorlátozottak
rendezvényére, ahol Mikulásváró versekkel, dallal, tánccal próbáltunk örömet szerezni (Ők pedig ajándékkal nekünk). A december 8-ai
Adventi rendezvényen vidám kis műsorunkkal csalogattuk a Mikulást, aki miután megérkezett csomagot hozott a falu összes ott lévő
gyermekének. Köszönjük a rendezvényt segítő szülőknek munkájukat, segítségüket, támogatásukat.

BÖLCSIS HÍREK

MEGHÍVÓ

A bölcsisek mindennapjait az utóbbi időben a sok séta és az óvodával való közös programok színesítették. Ezek közül a táncházban a
bölcsisek is „ropták” jókedvűen. December 5-én a Truffaldino bábszínház előadása után a Mikulás is megjelent. Az édességcsomagok
mellé mikulásajándékként egy lábbal hajtós kistraktort kaptak, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni Papp Dezsőnek és családjának.

Szeretettel meghívjuk a község lakóit
a 2013. december 20-án (pénteken)
17 órától
– Déryné Kulturális Központban - rendezendő
karácsonyi ünnepségre.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Bokor Józsefné bölcsődevezető

LÚD – TOLL

MIÉRT…
Miért nem lehetünk
mindannyian boldogok
miért nem látjuk vidáman
ha a nap ragyog
miért fáj most oly sokunknak
bús magány
miért vagyunk magányosak
életünknek alkonyán
miért nem látjuk vidáman
hogy kék az ég
a boldogság miért tűnik
oly messze még
miért van úgy
ha szemeink csillognak
sok fájó könnytől
nem örömtől ragyognak
tán lesz még hogy más fájdalma
fáj nekünk
tán segítünk hogy együtt vele
nevessünk
miért lett oly elaljasult a világ
tán lesz még nap
hogy mindenki megbocsát
s majd együtt nézzük
mily kék az ég nevetve
a gyűlölet és a bánat
régen el lesz feledve
örömkönnyek csillognak
a szemekbe,
tán mindenkit ölelhetünk
boldogan és szeretve…
S. Dudás Mária

EMELJÜK POHARUNKAT
Emeljük poharunkat
Igyuk meg borainkat
Bort iszik a Magyar
A szőlőhegy levét
Ez hozza meg a jó kedvét.
Ha van jó tüzes bor,
Van szép magyar nóta
A jó Magyar nóta
A bú és bánat gyógyítója.
2012. 03.12.
Juhász Sándor

RÉGI SZÉP EMLÉKEM!
Reggelre csillogó hó lepte be a tájat,
Hajnali misére mentünk a mamámmal.
Ketten voltunk, mikor elindultunk,
De útközben szépen gyarapodtunk.
Az elsőnek volt nehezebb a dolga,
Mi meg utána mentünk libasorba.
A nagymamámnak volt egy nagykendője,
Az volt a hidegben a téli öltözéke.
Nekünk sem volt irhakabátunk és hótaposónk,
Foltozott cipőnkbe itt-ott belement a hó.
Nagyokat lépkedtünk, hogy el ne késsünk,
Beharangoztak, mikor a templomba értünk.
Csuhé táskáinkat leraktuk sorba,
Kicsit elfáradtunk s beültünk a padba.
A fiúk az oltárhoz mentek ministrálni,
Az Atyával együtt imádkozni.
Mi meg a kántorral énekeltünk szépen,
„Harmatozzatok” szállott föl az égbe.
Istentől mi akkor sok kegyelmet nyertünk,
Az angyalka segített és jól is feleltünk.
Mise után pedig irány az iskola,
Ezt a szép emléket nem felejtem soha.
Egy kis zsíros kenyér lapult a táskánkban,
Az volt a reggeli és az uzsonna.
Nagymamám egyedül elindult haza,
Várta őt a jószág és a házi munka.
Ő már fönn az égben imádkozik értem,
Köszönöm Istenem, hogy ilyen szép időt
megértem.
Írta és beküldte:
id. Hódi Istvánné
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CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN

ÜLLÉSI KÖRKÉP

SZÜLETÉSI HÍREK
Palcsók Lászlónak és Csányi Tímeának 2013. november 30-án –
2910 grammal – László nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép januári
számának lapzártája: 2014. január 20-án, hétfőn lesz.

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK

Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban
Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu
e-mail címen lehet.

Csomor Benny kiskundorozsmai és Lajkó Viktória üllési lakosok
2013. november 16-án házasságot kötöttek.

Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a
határidő betartását.
Köszönjük!

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

SZILVESZTERI FOCI KUPA

HALÁLOZÁSI HÍREK
Rutai Istvánné (szül: Maróti Rozália) november 21-én (élt: 69 évet)
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Idén is megrendezésre kerül az évek óta népszerű Szilveszteri
Foci Kupa elnevezésű rendezvény. Az időpont azonban nem
Szilveszter napja, ha nem december 28-a. Nevezéseket 35. év
alatti illetve 35. év feletti korosztályokba várjuk, minimum
3 fős létszámmal. Az ifjabb korosztály mérkőzései 800-kor, a
korosabbak mérkőzései 1400-kor kezdődnek.
Jelentkezés: 35-év felett Lapu Csaba 20/4674684
35-év alatt Zádori Csaba 30/5116110
zadoricsaba68@gmail.com

MEGÚJULT az Üllési Húsbolt a
Kiskundorozsmai

Röfi-Ker Húsboltok Kft.
üzemeltetésével!

TÉLI 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
Kínálatunkban szerepelnek:
sertés-, malac-, csirke-, pulyka-, tyúk-, kakas-, birka-,
marha- húsok, valamint mics, csevap és pleskavica is!
Rendelést felveszünk helyben és a
06/30/ 238-6695-ös telefonszámon.
Elfogadunk SZÉP-kártyát és Erzsébet utalványt is.
6794 Üllés Dorozsmai út 47.

TELJES KÖRŰ MEZŐGAZDASÁGI GÉPI SZOLGÁLTATÁS
–tárcsázás, szántás, vetés, trágyaszórás, szárzúzás stb.
Igény szerint házhoz szállítást is vállalunk.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog új esztendőt kíván:
Nagy Gyula Vegyeskereskedése
Üllés, Dózsa György u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllési Polgármesteri Hivatal, 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

