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Karácsonyi köszöntő!
Kedves Üllési közösség!
Pár nap és Karácsony. Ki ne szeretné? A
gyerekek csillogó szeme, a szülők izgalma,
a karácsonyi készülődés, a sütés-főzés, az
ajándékok csomagolása, a bejgli illata, a fenyőfa befaragása a tartóba. Mennyi élmény
és emlék egyetlen szóra: Karácsony.
Mindenki érti, mindenki tudja, mindenkinek ugyanazt jelenti. De mit jelent egy közösségnek, mit jelent Üllésnek?
Üllés nem csak egy község a térségben,
nem csak egy hely a térképen. Üllés mi vagyunk, az itt élők közössége. Mi alakítjuk, mi
tesszük egyedivé, mi tesszük olyanná, amitől Üllés a mi jövőnk.

Az év vége alkalom arra, hogy kicsit
lelassuljunk, a gondolatainkat, érzéseinket
előtérbe helyezzük, értékeljük az elmúlt esztendőt és elképzeljük, megtervezzük a következő évet.
Képzeljük el, hogy milyen az a település,
amit a sajátunknak érzünk, ahol szeretünk
lakni, ahol szeretünk élni, ahol ismerjük egymást, ahol együtt vagyunk. Igen, Üllés egy
ilyen település. A sajátunk, mert közösen
építjük, a sajátunk, mert közösen alkotjuk, a
sajátunk, mert szeretjük, és a sajátunk, mert
védelmezzük.
Örömmel veszünk részt az Adventi Karácsonyvárás rendezvény-sorozaton ahol
jó látni, hogy ott vannak a szomszédok, ro-

konok, ott vannak az
iskolatársak. Elhívjuk
barátainkat, távolabbi
családtagokat, hogy
együtt legyünk Advent
vasárnapjain,
hogy
szeretetteljes
élményekkel gazdagon várjuk a Karácsony szent
ünnepét.
Kívánok Önöknek Boldog, Békés, Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Esztendőt!
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet KÍVÁNNAK A TELEPÜLÉS
MINDEN LAKÓJÁNAK!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Szilveszteri Kupa
Foci Terem Torna
Idén 2014. 12. 27-én és 28-án kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a
Szilveszteri Terem Foci Torna. A dátumból is
látszik, hogy két naposra tervezzük, mert a
különböző korosztályok ilyen igénnyel kerestek meg bennünket.
December 27-én szombaton a 18 év alatti, valamint a 18 - 35 év közötti csapatokat
várjuk.
December 28-án vasárnap a 35 – 45 év
közötti és a +45 évesek csapatainak szervezzük a küzdelmet.
Helyszín a Tornaterem, jelentkezés
mind két nap 800-830-ig a helyszínen lehet.
Nevezési díj: 1500Ft/csapat.
Tóth András
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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 tárgyév január 20.
napjáig (2015. január 20-ig) 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
„Pályázatok” menüpontban 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

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének 2015. évi ülésterve
2015. február 3. 17 óra
Napirendek:
1) A 2015. évi költségvetés elfogadása
2) Helyi önszerveződő közösségek beszámolója, pénzügyi támogatása – pályázatok elbírálása
3) Üllés Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi közbeszerzési terve
4) Aktuális kérdések
2015. április 7. 17 óra
Napirendek:
1) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 20142019-es évekre vonatkozó Gazdasági
Programja
2) A 2014. évi zárszámadás elfogadása
3) A Képviselőtestület által átruházott hatáskörök gyakorlása – 2014. évben
4) Üllés Nagyközség Önkormányzatának
éves ellenőrzési jelentése – az Üllési Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési
intézményeknél 2014. évben elvégzett
ellenőrzési tapasztalatokról
5) Aktuális kérdések
2015. május 12. 17 óra
Napirendek:
1) A községben közüzemi szolgáltatást végző cégek tevékenységének áttekintése
2) Diákönkormányzat bemutatkozása
3) Beszámoló határszemléről
4) Aktuális kérdések

2015. június 23. 17 óra
Napirendek:
1) Beszámoló – a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Kistérségi Társulás
2014. évi tevékenységéről
2) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok ellátásáról
3) Beszámoló a szociális ellátások – a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2014. évi ellátásáról
4) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
5) Aktuális kérdések
2015. augusztus 25. 17 óra
Napirendek:
1) A 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtása
2) Csigabiga Óvoda és Bölcsőde feladatellátása és működése
3) Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata
4) Aktuális kérdések
2015. szeptember 22. 17 óra
Napirendek:
1) Település közbiztonsági helyzete
2) Tájékoztató a Mórahalmi Járási Hivatal
tevékenységéről
3) Az „Üllési Talentum” ösztöndíj pályázatok
elbírálása (ZÁRT ÜLÉS)
4) Aktuális kérdések

2015. november 3. 17 óra
Napirendek:
1) A 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi
helyzete
2) Az egészségügyi alapellátás helyzete
3) Aktuális kérdések
2015. december 9. 16 óra
Napirendek:
Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozása (ZÁRT ÜLÉS)
2015. december 9. 17 óra
KÖZMEGHALLGATÁS
1) Az önkormányzat 2015. év eredményei
és a 2016. év költségvetési lehetőségei
2) Tájékoztató Üllés környezetének állapotáról
3) Lakossági észrevételek, javaslatok
2015. december 15. 17 óra
1) A Képviselőtestület 2016.évi munkaterve
2) A 2016. évi belső ellenőrzési terv
3) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal hatósági ellenőrzési tevékenységéről
4) Tájékoztató helyi adóbevételekről
5) Aktuális kérdések
A testületi ülések helyszíne az Üllési Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terme
(Dorozsmai út 40.). A nyílt ülésekre várjuk a
Tisztelt Lakosságot!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Szociális Központ hírei
2014. november 24.-én köszöntöttük a
Szociális Központban Tóth István házi segítségnyújtásban résztvevő ellátottunkat 100.
születésnapja alkalmából. Csótiné Ördög
Edit Intézményvezető Asszony köszöntője
elmondása után átadta a tortát. A torta stílusosan egy fatörzs volt, hiszen Pista bácsi

hosszú éveken át, és még a mai napig is erdőgazdálkodással foglalkozik. Még egyszer
jó egészséget, és hosszú boldog éveket kívánunk Neki!!!
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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Déryné Kulturális Központ

Szennyvízcsatornázással

ünnepi nyitva tartása

kapcsolatos információs
fórumok

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Déryné Kulturális Központ
2014. december 22-től 2015. január 4-ig ZÁRVA tart.
Az első munkanap 2015. január 5-e.
2015. január 5 - január 9-ig az intézmény a délutáni nyitva tartás
szerint működik.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ megbízott vezetője

Tájékoztató a Polgármesteri
Hivatal decemberi
ügyfélfogadásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az
Üllési Polgármesteri Hivatal
december 24-től 2015. január 4-ig IGAZGATÁSI SZÜNETet tart.
Ügyfélfogadás 2015. január 5. napjától (hétfő) a megszokott ügyfélfogadási időben.
dr. Sugár Anita
jegyző

Járási Gyámhivatal

ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 2014.
december 15-től – 2015. január 16-ig nem tart kihelyezett ügyfélfogadást az illetékességi területén lévő településeken, így az üllési
ügyfélfogadás is szünetel.
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a járási gyámhivatal
székhelyén, Mórahalmon az ügyfélfogadás változatlan formában továbbra is működik.
Kérjük ügyfeleink megértését és türelmét.
Köszönettel:

November fotója

Dr. Csala Éva
hivatalvezető

Gratulálunk!

2015. január 7-én (szerdán) 13-17 óra között véradás lesz a Déryné Kulturális Központban.
Személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát kérjük, hozzanak
magukkal.
Segíts, hogy segíthessünk!
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Fogadóórák a településen (kéthetente,
minden páratlan héten)
január 15-e, csütörtök
17-19 óráig
január 29-e, csütörtök
17-19 óráig
Helyszín: Déryné Kulturális Központ
Építésvezető elérhetősége:
Szabó Szilveszter: 06/30/217-2768

Hulladékudvar
nyitva tartása

A hulladékudvar az alábbi nyitva tartással várja a település
lakosságát:
nap
délelőtt
délután
hétfő
8-11 óráig
14-17 óráig
szerda
8-11 óráig
14-17 óráig
szombat
9-12 óráig
1220-1720 óráig
(december 24-én, szerdán és 31-én, szerdán 8-11 óráig van a
nyitva tartás)

Konyhai hírek
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. januári gyermekétkeztetés (bölcsőde, óvoda, iskola) térítési díjának befizetését:
január 12-én, 13-án, 15-én és 16-án
7.00 - 13 óráig,
január 14-én,
7.00 - 15 óráig
lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

A Média Munkacsoport az „Üllés az én falum” című fotópályázat
keretében foto@ulles.hu e-mail címre beérkezett fotók közül kiválasztotta a hónap fotóját.
„November fotója” a „Kőkereszt” című kép lett, melynek készítője Németh László.
A fotó megtekinthető a www.facebookon.com portálon „Üllés
Község” közösségi oldalán. (december 1-jei bejegyzésnél)

Véradás

Szennyvíz-csatornázással kapcsolatban az
alábbi elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást, segítséget a Tisztelt Lakosok:
06-80/621-128
(ingyenesen hívható, zöld szám)
e-mail: forras04@gmail.com

11.30 – 14.00 óráig.

Kérem a fenti időpontok betartását!
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a gyermekek számára ingyenes étkeztetési lehetőség csak érvényes rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény esetén jár – az önkormányzati határozatban megjelölt
időtartamban. Ezért kérem fokozottan figyeljék az ingyenességet
biztosító önkormányzati határozatban megjelölt kedvezmény lejáratának időpontját, és igényeljék időben újra a kedvezményt.
(A lejáratot megelőző három hónapban már benyújtható a kérelem a
Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél). A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel nem rendelkezőknek fizetési kötelezettsége van a lejáratot követő naptól kezdődően.
Az Üllési Önkormányzati Konyha december 24-től – 2015. január
4-ig ZÁRVA tart.
Ezúton szeretnének a Konyha dolgozói Kellemes, Békés, Boldog
Karácsonyt kívánni a Tisztelt Lakosoknak!
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető
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Tájékoztatás
serdülőket nevelő szülők részére
A Homokháti Szociális Központ pszichológusai csoportfoglalkozásokat indítanak serdülőket nevelő szülők részére Üllésen, megfelelő számú jelentkező esetén várhatóan 2015
januárjától.
A csoportfoglalkozások célja:
A foglalkozások elősegítik a családi konfliktusok hatékony megoldását, a család
egészséges fejlődését és a krízishelyzetek
megelőzését. Szeretnének segítséget nyúj-

tani a kihívást jelentő korosztályi jellemzőkkel kapcsolatban, a gyermeknevelés során
jelentkező problémák megoldásában.
A csoportfoglalkozások ingyenesek
Összesen 8 alkalommal találkoznának az
érdeklődők, kétheti rendszerességgel. Ez
a csoport tematikus programra épül, ezért
kérem, aki szeretne jelentkezni, vegye azt
figyelembe, hogy lehetőleg minden alkalmon
részt tudjon venni!

Állatorvosi ügyelet – 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
2014. december 31.- 2015. január 1.
2015. január 3-4.
		
2015. január 10-11. 		
2015. január 17-18. 		
2015. január 24-25. 		
2015. január 31- február 1.		

Dr. Kovács Tibor 		
Dr. Hursán Mihály		
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Papp Sándor
Dr. Papp Zalán		
Dr. Szőke Csaba

06/30/9653-114
06/30/9986-139
06/20/4763-517
06/30/4879-805
06/20/9739-149
06/30/3245-032

Táncház Üllésen
2014. december 5-én Üllésen rendeztük
meg a Kistérségi táncházak programsorozat második táncházát. Ez a programsorozat 2009 óta működik azzal a céllal, hogy a
kistérség néptáncosai havonta más-más
helyszínen találkozhassanak egymással, és
teljesen kötetlenül, szabadon szórakozhassanak különböző népzenékre. A már ismert

táncok mellett, új táncokat is tanulhatnak a
gyerekek, és természetesen alkalom nyílik az
ismerkedésre is.
A táncház pénteken 17 órakor kezdődött
a Déryné Kulturális Központban, de az előkészületek már órákkal korábban elkezdődtek.
Vajas és zsíros kenyerek készültek, hagymát, paradicsomot, paprikát szeltek, mandarint pucoltak és almát vágtak fel a segítő
kezek, a szomjazóknak az Önkormányzati
Konyha dolgozói teát főztek, a nagytermet
pedig átrendeztük a táncházra.
A kezdő időpontra minden készen állt,
és nemsokára a vendégek is megérkeztek.
Mintegy 160 fő vett részt táncházunkon Mórahalomról és Üllésről. A gyerekek mellett
felnőttek is szép számmal kapcsolódtak be
rendezvényünkbe. Felcsíki, széki, szatmári, sárközi, moldvai, mezőségi, kalotaszegi
zenékre táncolhattak a gyerekek, a zenét a
Rézhúros banda szolgáltatta. Azok számára,
akik nem ismerték valamelyik táncot, a terem másik felén tanítást szerveztünk. Öröm
volt látni, a sok boldog arcot, ahogy a különböző zenékre önfeledten táncoltak. A legnépszerűbb tánc a moldvai volt, amelyre csordulásig megtelt a tánctér. A moldvai zenéről
a mórahalmi Szekeres András és Pipicz Illés
gondoskodott. A táncok között játékokat játszathattak a gyerekek, és aki megéhezett,

Az érdeklődők számára további tájékoztatás
kérhető a 20 500 16 70-es számon vagy személyesen a Radnai u. 22 szám alatt.
Tóth Era, családgondozó

Kisállatvásár
Üllésen
Üllésen a Kisállatvásár 2015-ben is folytatódik - minden hónap második szombatján
kerül megrendezésre.
Januárban 10-én, szombaton – 7-12 óráig.
A vásár helyszíne a Napos Piac melletti Vásártér.
A piacon megtalálhatók mindenféle hobbiés haszonállatok - a fehér egértől a pónilóig.
A vásárra várunk minden érdeklődőt, eladni
és vásárolni szándékozót!
Az árusítással kapcsolatosan Tanács Zoltánnál a 30/265-0654-es telefonszámon lehet
érdeklődni.

Használtcikk piac!
Üllésen a kisállatvásárral egyidejűleg – a
Vásártéren – Használtcikk piac lesz.
Akinek van megunt, feleslegessé vált holmija, az azonnal csomagoljon és szombaton
reggel hozza ki a piactérre. Hozhattok bármit: pl: könyvet, játékot, ruhát, kerékpárt,
műszaki cikkeket stb.
A piaci árusítás ingyenes.
vagy megszomjazott, az bármikor ehetett
és ihatott az előtérben megterített asztalokról. Persze végül elérkezett a búcsú ideje
is, amikor a vendégek köszönetet mondtak
a vendéglátásért és a kellemesen eltöltött
délutánért, majd buszra szállva, hazautaztak.
Mi is szeretnénk köszönetet mondani a
kulturális központnak a helyszínért, az Önkormányzati Konyha dolgozóinak a teáért.
Legfőképpen a szülőket illeti köszönet, akik
ismét kitettek magukért, mert a sok-sok süteménnyel és a felajánlott élelmiszerekkel,
valamint a vendéglátásban nyújtott segítségükkel felejthetetlenné tették vendégeink és
az üllési gyerekek délutánját is.
					
A szervezők nevében: Ótott Zsolt
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Életmód Klub 2015. munkaterve
Napos Piac épületében minden hónap 3. csütörtökén (kivéve decemberben) 17.00-kor találkozunk!
Január
Február
Március
Mit üzen a tested?
Víz hatása a szervezetünkre
Alacsony vérnyomás és cukorszint
Április
Május
Június
Jóga mindenkinek
A cukorbetegség szövődményei
A mozgás fontossága
Július
Augusztus
Szeptember
Stressz kezelés
Családi nap (Üllési tónál)
Kirándulás
Október
November
December
A cukorbetegség kézbentartása
Felkészülés a télre
Évzáró
A 2015-ös 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

50 éves osztálytalálkozó
Az Üllési Általános Iskola 1964-ben végzett diákjai 2014. november 15-én tartották
50 éves osztálytalálkozójukat.
A gyülekező az egykori iskolánk udvarán történt. A környezetét, külsejét tekintve
egészen másként néz ki, mint a mi időnkben.
Az iskola épületébe bejutva bizony elcsodálkoztunk azon a sok változáson, amely
szebbé, komfortosabbá, barátságosabbá,
otthonosabbá tette a régi iskolánkat. Kerestük az osztálytermeinket, ki hol és kivel ült,
emlékeztünk a gyermekkori csínytevéseinkre. Tanáraink közül Csóti Szilveszter Igazgató
Úr és felesége, Ancika, Ótott Jánosné Viola
és Ádám Jenőné Marika elfogadta a meghívásunkat és megtiszteltek jelenlétükkel. Osztályfőnökünk Valkai Istvánné, és még néhány
tanár már nincs az élők sorában. Hasonló a
helyzet az osztálytársak esetében is, hiszen
37 elballagott diákból 8 fő sajnos meghalt.
(E cikk írása közben értesültem róla, hogy a
napokban további 1 fő osztálytársunk is eltávozott közülünk).

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag
Boldog Újévet
kívánok
minden Kedves
Ügyfelemnek!
Tóth Imréné mérlegképes
könyvelő, adótanácsadó
(06/30/515-8065)

Az emlékezések után átballagtunk a Bali
23 étterembe, amely a vacsora helyszíne
volt. Mielőtt folytattuk volna a beszélgetést,
1 perces néma felállással emlékeztünk az
elhunyt osztálytársainkra és tanárainkra.
Ezt követően mindenki mesélt az elmúlt „fél
évszázad” eseményeiről, történéseiről: továbbtanulás, munkahely, családalapítás,
gyermekek születése, azok életútjának alakulása, unokák születése, továbbá ki hogyan
tölti a nyugdíjba vonulás utáni mindennapjait. Bizony szinte mindannyian Nagypapák
és Nagymamák lettünk és az élménybeszámolókból az is kiderült, hogy az unokák az
életünk legszebb ajándékai, akik nagyon sok
örömet és szeretetet okoznak nekünk, nagyszülőknek, hiszen most már több időt tudunk
velük együtt tölteni.
Az étterem dolgozói a finom vacsorával és italokkal tették teljessé az esténket.
Mindannyian örültünk egymásnak, jó volt
újra együtt lenni. Felelevenítettük, kivel mi
történt az 50 év alatt.

Érdemes volt megszervezni ezt a „kerek
évfordulós” rendezvényt!!! Azzal búcsúztunk
egymástól, hogy a jövőben gyakrabban találkozunk.
Ezúton mondunk köszönetet Sárközi Emília Igazgatónőnek, hogy lehetővé tette számunkra azt, hogy egykori iskolánkba bejuthattunk, körülnézhettünk, régi szép diákkori
élményeinket feleleveníthettük.
Nagypálné Kálmán Ibolya

MASSZÁZS
2500 Ft-ért Frissítő masszázs

-zsírégető-cellulit masszázs
-ultrahang kezelés,vákuumozás,testtekercselés
-csoki masszázs
-mézes masszázs
-kókuszolajas masszázs
-talpreflexológia
-nyirok masszázs
KARÁCSONYRA,SZÜLETÉS- ÉS NÉVNAPRA
AJÁNDÉKUTALVÁNY - BÉRLET KAPHATÓ.
KISGUCZI ILDIKÓ-GYÓGYMASSZÖR 30-86-95-321
www.ildimasszazsottomos.hu
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B.U.É.K. Önkéntesül(l)és!
Üllésen a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány sikeresen működteti a térséget segítő Önkéntes Központot, melyet a helyiek és a környékbeli
településen lakók Önkéntesül(l)és néven a Déryné Kulturális Központban ingyenesen elérhetnek. A központ feladata, hogy a térség lakosságát, civil szervezeteit, intézményeit összehozza, illetve az önkéntességgel, mint fontos támogató lehetőséggel az önkéntesek fogadóit / az
önkénteseket megismertesse.
Közösségi értékképzés 2015-ben is! Dudás Zsanett, és a Mátrix Közhasznú Alapítvány lelkes szakember gárdája és önkéntes csapata az elmagányosodás, a kirekesztettség, a szegénység visszaszorítása kapcsán fontos feladatként a közös élmények megteremtésén munkálkodik.
Mindezt a közösség megoldó erejére alapozva, a példamutatás révén megvalósítva teszik. Az alapítvány idén is tízezernél több alkalommal
nyújt segítő kezet, melynek jelentős részét az Üllési Önkéntes Központ révén valósítja meg. Az alapítvány összefogással segíti a társadalmi
és szociális problémák megoldását, melyben a lakosság segítségére is számít a jótékonysági szervezet.

Rajzpályázat 2015 – „A legjobb Önkéntes pillanatom!”
A pályázat célja: a közösségi élmények, a közösségi kapcsolatok vizuális megjelenítése.
A pályázat témája: önkéntesség, segítségnyújtás, közösségi programok megörökítése.
A pályaművek beadási ideje: 2015. január 10 - 2015. január 31.
A pályaművek rajzban, festve, egyéb technikával, A4-A3 méretben mutassák be a pályázó által gondolt, átélt vagy ideálisnak képzelt önkéntes pillanatot vagy tevékenységet.
A pályaműveket a Déryné Kulturális Központban működő Üllési Önkéntesül(l)és Önkéntes Központba várjuk.
A zsűri által a három legjobbnak ítélt alkotás készítőjét értékes díjakkal jutalmazzuk.
MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
Üllési Önkéntes Központ elérhetősége:
Déryné Kulturális Központ
6794 Üllés, Dorozsmai út 48.

Ügyfélfogadás:
Szerda 14:00-17:00
Péntek 10:00-13:00
E-mail: info@matrixalapitvany.hu
Weboldal: www.matrixalapitvany.hu
Csatlakozz itt: www.facebook.com/matrix.alapitvany
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Bem József utca 3. szám alatti lakóház
eladó.
Érdeklődni: 06/30/ 374-0989
Whirlpool 320 literes 3 éves fagyasztóláda jó állapotban helyhiány miatt eladó.
A+ energiosztály, hőmérséklete szabályozható, gyorsfagyasztási funkciója van.
Érdeklődni: 06/30/395-3923
Savanyú káposzta, szelt és leveles hasáb
eladó.
Jön az influenza szezon, előzze meg C-vitamin tartalmú savanyú káposztával!
Péter Pál - Wesselényi utca 31. tel: 282772, 06/30/822-1986
Üllés központjában családi házak eladók!
Érd. 06/70/375-8831

Foci Hírek
Véget ért a 2014-2015. Csongrád Megye
II. osztályú bajnokság őszi fordulója. Az Üllési ISE felnőtt csapata a 4. helyen zárta a
szezont.
A már-már szokásos nehézkes kezdéssel
startolt a csapat, az első négy fordulóban,
két vereséget, egy döntetlen és egy győzelmet könyvelhettünk el. Ezután viszont beindult a henger - 10 mérkőzésből 8 győzelmet
láthattunk. Ezek közt volt szívet melengető
esemény, mint a Bordány elleni idegenbeli
siker, de bosszantó eset, is mint a Móravárosi Kinizsitől elszenvedett vereség. Sajnos
az elhalasztott mérkőzésen november 30-án
nem tudtunk élni a lehetőséggel, és döntetlen értünk el így nem sikerült a 3. helyen zárni az őszt.
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Reméljük, hogy egy hasonló tavaszi szezont láthatunk, mint az előző évben és sikerül
fényesíteni a tavalyi bronzérmen.
Néhány szót ejtenék a nagyon fontos
utánpótlás nevelésről is.
Az U19-es csapatunk a bajnokság 5.
helyén zárta az őszt. Meg kell, azonban jegyezni, hogy szép számmal játszanak fel az
U17-es csapatból játékosok.
Az U17-es együttes, pedig imponáló 663-as gól különbséggel vezeti a tabellát.
A Bozsik programban is részt vesz az
egyesületünk, ahol az óvódásoktól a nyolcadikosokig 100 körüli gyermek sportol, Mészáros tanár úr irányításával.
A tavaszi szezonban is várjuk lelkes szurkolóinkat a mérkőzésekre, bár még nem tud-

juk, hogy hol fogjuk játszani a hazai meccseinket, de igyekszünk a legjobb lehetőséget
megkeresni.

HAJRÁ ÜLLÉS!!!!
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LÚD-TOLL
Adventi írás
A kislány tágra nyílt szemekkel csodálta
a falu főterén nyüzsgő színes forgatagot, a
fényesen csillogó díszeket, a kirakodóvásárt
és a rengeteg embert, akik jókedvűen beszélgettek, vagy éppen gőzölgő poharakból
kortyolgattak. Apa délelőtt már mesélt arról,
hogy ma kimennek az Adventre, de eddig elképzelni sem tudta, mit is jelenhet ez… Szorosan fogta Apa biztonságot jelentő kezét,
míg a tömegben utat kerestek.
Amikor meglátta az egyik eladópulton azt
a viccesen ugató kis játékkutyust, azonnal
arra indult volna, de Apa váratlanul megállt.
Felnézett, és egy ismerős házaspárt látott,
akik mosolyogva köszöntek rá.
- Csókojom… - mondta illemtudóan, de
szeme sarkából a játékárus standját figyelte
azért…
De akkor megszólalt Apa.
- Kórházban van. Nem tudjuk… Semmit
nem tudunk.
A kislány érezte, hogy Anyáról beszél.
Anyáról, aki napok óta nincs otthon. Kórház… Milyen hideg van, mikor meghallja ezt
a furcsa, ismeretlen szót.
A színes, puha kiskutyust figyelte akkor
is, amikor lassan kihúzta kesztyűs ujjait Apa
tenyeréből, és a kezeit összekulcsolta, éppen
úgy, ahogy Nagymamától látta esténként.
- Djága Jézuska! – suttogta halkan, az
adventi forgatagban a csöppség – inkább
nem kéjek kutyust… Inkább cak Anyát kéjem.
Aztán megfogta újra Apa kezét, és nagyot sóhajtva arra gondolt, de jó volna, ha
a Jézuska ebben a zajban meghallaná, amit
mond…
Zilaci

Fogd a kezem

Karácsony érkezése
S. Dudás Mária

Fogd a kezem és vezess az utamon végig
Nem látom még mindig az alagút végét.
Nem tudom, hogy ez az út hova vezet,
Ezért kérlek, hogy fogd a kezem és vezess.
Vezess engem egy szebb világba
Ahol az embernek nincs rémálma.
Nem kell félni, hogy elveszik a háza
Egy helyen felnő az összes családja.
2013. 11.30.
Juhász Sándor

Lehullott már minden levél,
Dér csillog az ágon,
Megint eltelt rajtunk egy év,
Megjött szent karácsony.
Házat, erdőt, és a rétet,
Puha hó takarja,
Szunyókálva alszik a táj,
Pilláját lehunyta.
Álmodik az ezüstfenyő,
S szomorúfűz ága,
Téltündére sok csillogó,
Díszeket tett rája.
Szép ünnepi égi fénytől,
Minden fehér, bársony,

Mézillatú házikókba,
Beosont karácsony.
Boldog, vidám minden család,
Apraja és nagyja,
A csillogó karácsonyfát,
Körbe csodálhatja.
Gyertya lobban, csillagszóró,
Száll adventi ének,
Mennyből angyalszárnyak lengnek,
S csodás égi fények.
A sok pompás fenyőfácska,
Ajándékkal telve,
Hit, reménység költözött be,
Ma minden emberbe.
Jó lenne, ha csak szeretet,
Lenne a szívekbe,
Úgy minden nap, minden ember,
Nagyon boldog lenne.
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Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
December 5-én nagy öröm érte az óvodásokat és bölcsődéseket, hiszen eljött az
óvodába is a Mikulás. Nagy szeretettel beszélt a gyermekekhez, az óvodások és bölcsődések tágra nyílt szemmel, ámulva hallgatták. Mindezt, köszönjük Juhász Imrének!
A Mikulás minden gyermeknek hozott
csomagot, ezt köszönjük a kedves Szülőknek, illetve a Szülői Szervezet tagjainak - hiszen ők, mint a Mikulás manói szorgoskodtak a csomagokkal.
December 7-én a Parkban vártuk a Mikulást! Sok-sok szülőt, és az intézmény dolgozóit, illeti a köszönet a munkáért, a sütemény
sütésért, a tea és bor készítésért, a vendéglátásért!
A segítőink a következők:
Némethné Gyuris Edina, Horváthné Vass
Edit, Heintz Katalin, Zádoriné Pajtás Dóra,
Kéfer Erika, Ocskó Ágota (Wesselényi u.),
Balogh Zoltánné, Vass-Hajdú Eliza, SzabóKántor Veronika, Farkasné Varga Ildikó,
Gyöngyösiné Simon Mariann, Mészáros
Ibolya, Tóthné Ördögh Anita, Nagyné Móra
Gabriella, Lajkó Zoltánné (Fogarasi u. ) Deák
Tímea, Vass Katalin, Bodó Gergelyné, Ördögh László, Szunyog dr. Zádori Zsuzsanna,
Juhász Gabriella, Papp Ágnes, Huszár Szimonetta, Nagy-Makra Elzita, Sáriné Módra
Mária, Náfrádi Szilvia, Dobi Gyuláné, Szűcs
Anita, Szabó Karolina, Strauszné Szűcs Renáta, Zámbó-Samu Emma, Takács-Zádori
Kitti, Bodó Gergely, Héjja László, Baranyi
László, Takács Gábor, Bokor Józsefné,
Kuklis Sándorné, Barna Aliz, Vass Lászlóné,
Simonics Gyuláné, Tanács Ildikó, Zádoriné Bata Zsuzsanna, Jerneiné Masa Mária
Tünde, Tajti Tiborné, Hovanyecz Attiláné,
Simonicsné Polyák Mária, Nagyné Nyerges
Mónika, Juhászné Tóth Ildikó. Battancs Gergelyné, Bezdány Zoltánné.
Lehet, hogy valakit kihagytunk a felsorolásból. Ennek többek között az az oka, hogy
mire odaértünk már néhány tálca sütemény
ott várt bennünket csak nem tudjuk, hogy ki
hozta, de nekik is köszönjük szépen!
Köszönjük a munkáját Meszesné
Volkovics Szilviának és fiának Dávidnak,
Olasz Bettinának, Bakó Tiborné Juditnak,
valamint Bokor Józsefnek is!
Szeretnénk megragadni az alkalmat és
elnézést kérni Simon Sándortól, mert véletlenül kihagytuk az előző számban megjelent
Jótékonysági Est támogatóinak sorából. Köszönjük a támogatást, hiszen minden évben
számíthattunk a segítségére!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói és dolgozói

Sok kávéfogyasztó
felnőtt hozta nekünk a
tejszínes kis kupákat, köszönjük szépen, már ös�szegyűlt elég. Megkezdtük
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a felhasználásukat, adventi naptárunk hajókajüt-ablakai pl. ezekből készültek, vagy
festékbe mártva „nyomdáztunk” velük. Mivel az időjárás miatt gyakrabban szorulunk
a terembe, előtérbe kerülnek a kézműves,
barkácsolós, festős-rajzolós tevékenységek.
Életkorunknál fogva egyelőre elsősorban az
eszközökkel, technikákkal, munkafogásokkal
ismerkedünk, hogy aztán később alkotó fantáziánk szolgálatába állíthassuk ezeket. Így
készültek a Márton-napi libaszárnyak legyezőhajtással, ollóval bevagdosott süni-hátak,
mikulás-puttonyok temperával nyomdázva,
ecsettel festve, mikulás szakálla egymásba
fűzött keskeny papírcsík- fűzérből, stb. Szaloncukor-, és fenyő alakú kartonpapír dúcot
is satírozunk ceruzával, zsírkrétával, hogy
a kellő nyomatékról elegendő tapasztalatot
szerezhessünk. Nagy papíron egy hanyatt
fekvő fiú-és egy lány Ficánkát is körberajzoltunk, ezt kiszínezve gyakorolhattuk a testrészek nevét.
A téli készülődés jegyében válogattunk.
Üvegekbe raktunk diót, mogyorót, gubacsot.
Közben nem csak tapogattuk, szagolgattuk, számolgattuk, összehasonlítottuk őket,
hanem az is szóba került, hogy az állatok,
növények is felkészülnek a télre, hozzánk hasonlóan. Állandó beszédtéma a téli ünnepkör
is, rövid énekkel, verssel várjuk a Mikulást,
mondókát tanulunk Luca-napra, karácsonyra. Kiscsoportban ezek a közös tevékenységek, kezdeményezések nem kötelezők,
mi a tudatos tervezésen, szervezésen túl
legfeljebb vonzóvá tesszük ezt a gyermekek
számára, aztán ki-ki saját érdeklődése, motiváltsága, ambíciója szerint él, vagy nem,
ezekkel a lehetőségekkel
Sziráki Lászlóné
Simonicsné Polyák Mária.

Az év utolsó hónapja bizony elérkezett,
és mi ismét hoztunk
Önöknek híreket.
A december elejét kezdtük csavargással,
Szegedre mentünk moziba, de mivel? -járatos busszal!
Buszmegállóban várakoztunk, jegyet váltottunk,
majd villamosra szálltunk és azzal utaztunk.
A villamoson dőltünk, mint a dominó,
az utasok pedig mosolyogtak, mi pedig
mondtuk: „Jaj de jó!”
Megnéztük a moziba Khumbát a zebra gyereket,
bála labirintusba is voltunk, mi falusi gyerekek.
Aztán másnap jött a nagyszakállú hozott
csomagokat,
az intézkedést, csomagolást köszönjük a segítő ”manóinak”!
Cica pólót rejtett a csomag,
az összes Cica gyerek most már ebben pózolhat!
Sokat tevékenykedünk, színezünk festünk és
nyírunk.
Mert itt az óvodában mindent játékosan
megtanulunk.
Téli és ünnepi hangulatba öltöztetjük a folyosót, termet.
Így várjuk az ünnepeket, mi Cica csoportos
gyerekek!
Kívánunk a kedves olvasónak is békés Ünnepeket,
jó egészséget és BOLDOG ÚJ ÉVET!
Jerneiné Masa Tünde
Zádoriné Bata Zsuzsanna
Marótiné Hunyadvári Zita
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Az óvodabáli műsoros táncunkat ügyesen előadtuk. Máris nekifogtunk a Mikulás várásnak, a Karácsony előtti Adventi készülődésnek. Alkalomhoz
illő verseket, meséket, zenéket hallgatunk. Rajzaikkal
„mondták” el, ki-mit szeretne a Mikulástól kapni. Volt
a listában igazi gyermekkívánság is, pl: szaloncukor,
csoki, kisautó, baba, kis traktor. A merészebbet álmodók felrajzolták
a kívánságlistára a Tabletet, nem is kevesen. Engedjék meg, hogy az
ünnepi ajándék vásárlásához adjunk pár ötletet.
A lényeg, a gyermek játsszon, igazából, önfeledten, és ha lehet,
ne egyedül, hisz otthon lesz az egész család.
A Babócák már „nagyok”,így az életkori sajátosságaiknak a következő játékok felelnek meg:
– társasjátékok
– kártyajátékok
– nehezebb kirakók, puzzle
– logikai játékok
– kézügyességet, motorikus készséget fejlesztő játékok
– konstrukciós játékok (legó, építő, tehát összerakó, alkotó játék)
– ismeretterjesztő képeskönyvek, kifestők, színezők
– Twister - közös mozgásfejlesztő játék (testséma, irányok)
Óvakodjunk azoktól a játékoktól, amelyek műanyagból, sok apró
éles darabokból állnak, esetleg nem tartósak. Semmi esetre sem kell
még a számítógépes játék, hisz azt csak egyedül, magába zárkózva
tudja játszani. Elég, ha egy-két alkalommal megengedjük, hogy leüljön
a felnőtt gépe elé és annak felügyeletével, közreműködésével játszik.
Amennyiben az idő megengedi, sokat tartózkodjanak a szabad levegőn, mozogjanak eleget. Élettani sajátosság ebben a korban a nagy mozgásigény. A tüdőben a folyamatos, gyors oxigén csere hozzájárul az agy
fejlődéséhez. Hagyjuk, a szabadban kiabáljon, sivalkodjon kedvére. Semmi
esetre se takarjuk, kössük be sállal a száját a hidegben, a kilehelt meleg
pára lecsapódik, ezzel többet ártunk, mint használunk. Hagyjuk, a szünetben kedvükre nyirbáljanak, ragasszanak, adjunk teret, lehetőséget erre is.
A közös házimunka, sütés, főzésbe való bevonás is örömmel tölti el a gyermekeket, új ismereteket sajátítva el az anyagokról, élelmiszerekről.
A legfontosabb, ne feledkezzenek meg az ESTI MESÉLÉSRŐL!
Reméljük, a téli szünet örömben telik el minden családnak.
Boldog, békés ünnepeket kívánunk mindenkinek: Ancsa, Kati, Ildi néni!

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a község lakóit
a 2014. december 19-én (pénteken)
17 órától
– a Déryné Kulturális Központban rendezendő
karácsonyi ünnepségre.
Nagy Attila Gyula
polgármester

A nyugdíjas klub 2014 évi
rendezvényei
Eltelt megint egy év. 2014 február 3-án Mórahalmon, február 15-én
Bordányban, március 3-án Röszkén, április 14-én Kiskundorozsmán,
május 12-én Domaszéken, Szeptember 18-án Forráskúton vettünk
részt nyugdíjas találkozókon, Köszöntöttük egymást, majd műsor, tánc
és éneklés zárta le az estét. Március 12-én megtartottuk a nőnapot,
a fiúk köszöntötték a nőket virággal vidám nótázással. Június 24-én
részt vettünk a Bordányi Nyugdíjasklub 40 éves évfordulóján. Október
29-én fogadtuk Mórahalom, Röszke, Domaszék nyugdíjas klub tagjait,
majd november 12-én a bordányi, kiskundorozsmai, forráskúti klubot.
Látni kellene, hogy a sok idős ember milyen jól érzi magát, egy pillanatra mindenki elfelejti minden baját, csak a zenével, tánccal foglalkozik.
Az egész évi rendezvényünkre a koronát a november 28-án
rendezett 40 éves évfordulónk tette fel a Déryné Kulturális Központban. 40 éves volt a nyugdíjas klub, sajnos ezt már nem sokan érték
meg. Pintér Istvánné, Margit néni kapta meg, mint legrégebbi tag a
35 éves oklevelet és virágot. Az ünnepet Nagy Attila Gyula polgármester úr köszöntő szavai nyitották meg, majd Meszesné Volkovics
Szilvia a Déryné Kulturális Központ megbízott vezetője köszöntötték
a résztvevőket. A műsort Bakó Tiborné Judit konferálta. A műsoros
esten felléptek: Juhász Sándor és Simon Józsefné elmondta erre az
alkalomra írt saját versét. Estike Népdalkör és Erdélyi Luca népdalokat énekelt. Fonó Néptánc Együttes Cibere csoportja mutatkozott be,
majd Hunyadvári István saját költeményét mondta el a műsort zárta
a Királydinnye Citerazenekar gyermekcsoportja. A meghívott nyugdíjas klubokból örömmel jöttek el köszöntötték a klubunk tagjait. Az
est hangulatáról az üllési Old Gold Boys zenekar gondoskodott Czakó
Sándor vezetésével. A műsorban fellépőknek megköszönjük a színvonalas műsort. Old Gold Boys-nak pedig a jó hangulatot és jó zenét.
Köszönjük az Alkotóház brigádjának a finom pogácsát, köszönjük Üllés
Nagyközség Önkormányzatának, Nagy Attila Gyula polgármesternek,
Meszesné Volkovics Szilviának a Déryné Kulturális Központ megbízott
vezetőjének és annak minden dolgozójának, akik hozzájárultak a szép
estéhez. Külön köszönöm a Nyugdíjas Klub tagjainak, akik egész évben segítettek a rendezvények előkészítésében, hiszen minden egyes
rendezvény csapatmunka volt. Záró rendezvényünk ebben az évben
december 9-én, a mindenki névnapján lesz ahol köszöntjük egymást.
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a klub minden tagja.
Farkas Györgyné klubvezető
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Családi események
Születési hírek
Peták Lajosnak és Gyuris Dórának
2014.november 8-án – 3200 grammal
– Nanett nevű,

Tandari Lászlónak és Balog Angélának december
2-án – 3360 grammal – Réka nevű gyermeke
született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak
és szüleiknek!

Halálozási hírek
Szilágyi Márkné (szül: Dicső Margit) november 27-én elhalálozott
(élt: 92 évet),
Buknicz István Pál november 10-én (élt: 72 évet) és
Farkas Istvánné (szül: Valdman Piroska) december 5-én (élt: 59 évet)
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

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

Megnyitottuk új takarmány boltunkat!
Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat
Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés, szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány keverékek, kiegészítők és problémamegoldó készítmények.
Nyitva tartás:
H-Cs: 07:30-16:00
P: 07:30-15:00
Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556130
10 000 Ft feletti vásárlás után ajándékkal kedveskedünk!

PB gázpalack csere
Előjegyzést veszünk fel:
vörös tojó és nagytestű fehér tyúkra,
Igény szerint házhoz szállítást is vállalunk.
Nagy Gyula Vegyeskereskedése
Üllés, Dózsa György u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

Üllési Körkép lapzárta
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép januári
számának lapzártája: 2015. január 19-én, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.
hu e-mail címen – hétfőn 12 óráig – lehet.
Az újság pontos időben (Karácsony előtt) történő megjelenése
érdekében kérjük a határidő betartását.
Köszönjük!

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

