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Közéleti Tájékoztató Lap

Keressük Hőseinket!
"Ha igazán meg akarunk emlékezni a hősökről, meg
kell tanulnunk a leckét, amire ők tanítanak minket.
Ők, az előttünk járók, figyelmeztetnek minket az ősi
sírfelirat szavával: „Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi.”
Most rajtunk a sor: most mi élünk! Nekünk kell
szeretni, nekünk kell alkotni, nekünk kell építeni és
mások gondját viselni. Nekünk kell élhető,
szeretetteljes világot teremteni és megélni. Olyat,
amelyben jó élni, s amelynek van értelme. Az előttünk
járók példája mutatja, hogy a legnehezebb
életkörülmények között is megtalálhatjuk az élet
értelmét és szépségét. Az életet s az időt pedig, amit
megkaptunk, tovább kell adnunk. Ez a mi feladatunk,
s ha szabad így mondanom, ez emberségünk
lényege."
Czékus András, II. világhábo

rús hősünk

Ifj. Simon Mihály (bal oldalt), II. világháborús hősünk

Czékus József, II. világháborús hősünk

Id. Simon Mihály (második sorban, balról a harmadik), I. világháborús hősünk és családja

Zsemberi Mihály, II. világháborús hősünk testvére, Rózsika néni, a Hősök Könyvével

www.ulles.hu

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
2015. január 18-án töltötte be 90. életévét Soós Ferencné, Mariska néni, akit - január 18-án, vasárnap - Nagy Attila Gyula polgármester köszöntött otthonában. A meghitt ünnepségen az ünnepeltet
népes családja is köszöntötte.

Kívánom Mariska néni, hogy még egy párszor köszönthessük
„kerek” évfordulóján. Legyen sok ilyen szép napja.
Születésnapja alkalmából további jó egészséget kívánunk!
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉRMET ADOMÁNYOZTUNK
A Képviselőtestület december 10-i zárt
ülésén döntött az Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról. A rendelet szerint „érdemérem adható azon személynek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezetnek az elismerésére,
akik, a település fejlesztésében, közéleti,
kulturális és gazdasági életében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve annak
révén a község értékeit növelő, maradandó
eredményeket értek el.”
A körkép hasábján keresztül kértük a
lakosokat, intézményvezetőket, civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azon személyekre, közösségekre vonatkozóan, akiket
(amelyeket) a cím elnyerésére érdemesnek
találnak.
A beérkezett ajánlások, valamint a Képviselőtestület döntése alapján Üllés Nagyközségért Érdemérmet kaptak:
Tasi Zoltánné
Üllés Radnai utca 8/A. szám alatti lakos
és
Maróti Róbert
Üllés Petőfi Sándor utca 42. szám alatti
lakos.
A kitüntetettek a díjat Advent negyedik
vasárnapján – a Karácsonyvárás rendezvénysorozat keretében – Nagy Attila Gyula
polgármestertől vehették át.
Dr. Sugár Anita
jegyző
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2014. december 10én tartotta utolsó soros ülését.
A képviselők első napirendi pontként a
Képviselőtestület 2015. évi munkatervét fogadták el. (a teljes munkaterv az Üllési Körkép
2014. decemberi lapszámában megjelent)
A képviselők második napirendként tekintették át és fogadták el az önkormányzat
és intézményei 2015. évi belső ellenőrzési
tervét.
A testület harmadik napirendként elfogadta az Üllési Polgármesteri Hivatal
2014. évi Hatósági Ellenőrzési Tervének
végrehajtásáról szóló beszámolót.
A testület az Aktuális napirendek között elfogadta:
– a helyi adóbevételekről szóló tájékoztatót,
– gazdasági iparterület kialakításához szükséges földterület megvásárlásáról szóló
előterjesztést,
– az Üllési Polgármesteri Hivatal 2015. évi
hatósági ellenőrzési tervét,
– a Forrás-IV. Víziközmű Társulat kölcsönszerződés készfizető kezességvállalásáról
szóló szerződés-tervezetet,
– „Az Erkel Ferenc utcai telekvásárlási ügy”
tárgyú előterjesztésben foglalt Határozati
javaslat – I-t. A döntés értelmében az Üllés Erkel Ferenc utca 44-46. szám alatti, 2
db telek megvásárlását nem támogatta,
– a Településszerkezeti terv módosítására
előterjesztett határozati javaslatot,
– „Zsombó nagyközség Homokháti Kistérség Többcélú Társulásához való csatlakozása” tárgyú előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselőtestület Zsombó Nagyközségi Önkormányzat Homokháti Kistérség
Többcélú Társulásához – 2015. január 1.
napjával – való csatlakozását jóváhagyta,
– a „Döntés a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottságába delegált tag
személyéről” tárgyú előterjesztés határozati javaslat részében foglaltakat. A
döntés értelmében a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Pénzügyi Bizottságába delegált
tagként Nagy Attila Gyula polgármestert,
a delegált tag akadályoztatása esetén Juhász Attila alpolgármestert javasolta,
– Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
Pénzügyi Bizottsága Ügyrendjét,
– Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
Ügyrendi Bizottsága Ügyrendjét.
A képviselők az önkormányzat tulajdonában
lévő, Üllés külterület 031/152 hrsz-ú földterületből 9000 m2 nagyságú földterület
– haszonbérlő kérésére történő - értékesítését nem támogatták.
A Képviselőtestület elfogadta
– a Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 20/2013.(XII.12.)önkormányzati

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet,
– az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 162014.(II.20.)önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet,
– Üllés Helyi Építési Szabályzatáról és
szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló
8/2009.(VII.01.)Kt.sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
(Az elfogadott rendeleteket a Tisztelt
Lakosok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a Titkárságon tekinthetik meg)
A képviselők zárt ülés keretében:
– Áttekintették az étkezési térítési díj
hátralékosok listáját. Döntöttek arról, hogy a
hátralékosokat szólítsák fel, és amennyiben
a tartozásukat 15 napon belül nem rendezik,
úgy az étkezési szolgáltatásukat függesszék
fel.
– 1 személy esetében felülvizsgálták a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer „B” típusú pályázat
rászorultsági feltételeit, és a korábbi, támogatást megítélő döntést helybenhagyták,
– meghatározták Üllés Nagyközségért
Érdemérem adományozása kapcsán a kiosztandó érdemérem darabszámát. A szavazással kapcsolatban titkos szavazást rendeltek
el.
– A képviselők Üllés Nagyközségért Érdemérmet adományoztak Tasi Zoltánné Üllés
Radnai utca 8/A. szám alatti és Maróti Róbert Petőfi Sándor utca 42. szám alatti lakos
részére.
(a Képviselőtestület december 10-i nyílt
ülésének előterjesztéseit a http://www.
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuletiulesek-anyaga- eloterjesztesek/2014ev/category/665-december%2010
link
alatt, a december 10-i nyílt ülésről szóló jegyzőkönyvet http://www.ulles.hu/
kepviselotestulet/2014-kepviselotestuletjegyzokonyvek link alatt olvashatják)
Nagy Attila Gyula
polgármester

2014. DECEMBER 10-én Közmeghallgatást is tartott a Képviselőtestület.
Nagy Attila Gyula polgármester beszámolt a 2014. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről. A bevétel 377.442 ezer
Ft-ra, a kiadás 368.575 ezer Ft-ra teljesült.
Nagy Attila Gyula kiemelte, Csongrád
megye 62 önkormányzatából 10 önkormányzat vitte ezidáig végig adósságmentesen
gazdálkodását – köztük az üllési is.
A polgármester ismertette a demográfiai
adatokat, ezen belül a születési, halálozási
adatokat, a házasságkötések számát, a munkanélküliségi adatokat, valamint a közfoglal-

koztatás adatait. 100 %-os bértámogatással
napi 8 órában 45 fő dolgozott az önkormányzati intézményeknél, a közterületeken – különböző betanított, illetve szakmunkákkal. A
Startmunka helyi mintaprojektjében, a tésztaüzemben 5 fő, a brikettüzemben 21 fő dolgozott. A kistérségi Startmunka keretében a
faiskolai programban 3 fő, a földút karbantartásban 4 fő, a tanyai mindenes programban
5 fő volt foglalkoztatva.
A polgármester részletesen tájékoztatta
a jelenlévőket az idei év legnagyobb, befejeződő beruházásairól, így többek között a
bölcsődeépítésről, az óvoda fűtéskorszerűsítéséről, a Horgásztó fejlesztéséről, a 2
nagy rendezvénysátor beszerzéséről, illetve a Falunapi és az Adventi rendezvények
megrendezéséről, a 2 új tanyagondnoki autó
beszerzéséről, az energetikai korszerűsítést
megvalósító napelemek kihelyezéséről.
Elmondta, két milliárdos nagyságrendű
pályázat megvalósítása van folyamatban,
így az ivóvízminőség-javító program és a
szennyvízberuházás kivitelezése.
A közmeghallgatás további részében
a polgármester és a Közmeghallgatáson
megjelent ivóvízminőség-javító programot
és a szennyvízberuházást kivitelező cégek
képviselői, valamint a szilárd hulladékszállító közszolgáltató, a Négyforrás Nonprofit Kft
képviselője válaszoltak a lakosság által feltett kérdésekre és észrevételekre.
(a Képviselőtestület december 10-i
közmeghallgatásáról szóló jegyzőkönyvet
http://www.ulles.hu/kepviselotestulet/2014kepviselotestulet-jegyzokonyvek link alatt
„Közmeghallgatás jegyzőkönyve 20141210”
címen olvashatják)
Dr. Sugár Anita
jegyző

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2015. február 10-én, kedden 17 órakor
ülés tart a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település lakosságát.
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
Nagy Attila Gyula
polgármester
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SerdülĘket nevelĘ szülĘk
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Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!
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SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSSAL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓS
FÓRUMOK
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
Fogadóórák a településen (kéthetente,
minden páratlan héten)
február 12-e, csütörtök
17-19 óráig
február 26-a, csütörtök
17-19 óráig
Helyszín: Déryné Kulturális Központ
Építésvezető elérhetősége:
Szabó Szilveszter: 06/30/217-2768

DECEMBER FOTÓJA
A Média Munkacsoport az „Üllés az én falum” című fotópályázat
keretében foto@ulles.hu e-mail címre beérkezett fotók közül kiválasztotta a hónap fotóját.
„December fotója” a „Éjszakai fények” című kép lett, melynek
készítője Patyik Ágota.

INGYENESMEZSGAZDASÁGIÉS
VÁLLALKOZÓIFÓRUM

A fotó megtekinthető a www.facebookon.com portálon „Üllés
Község” közösségi oldalán. (január 7-i bejegyzésnél)
Gratulálunk!



ÜllésNagyközségiÖnkormányzattisztelettelmeghívja
azƅstermelƅket,mezƅgazdaságivállalkozókatésmindenérdeklƅdƅta


KONYHAI HÍREK

2015.január29Ͳén,csütörtökön17órakorkezdƅdƅ


INGYENESMEZSGAZDASÁGIÉSVÁLLALKOZÓIFÓRUMRA
Helyszíne:ÜllésDérynéKulturálisKözpont,BohnJózsefterme

Meghívottelƅadóink:
1) PestukaGabriellaNAVCsongrádMegyeiAdóigazgatóságaͲ
ügyfélkapcsolatiosztályosztályvezetƅje
2) GörögZoltánoklevelesnövényorvos
3) HalászZsoltfalugazdász
4) Dr.FaragóͲMészárosJuditügyvéd


Témáinklesznektöbbekközött:
2015.éviadóváltozások(EKAERrendszer),növényvédelmiteendƅk,
támogatásokkalkapcsolatosinformációk,termƅföldvásárlásávalés
haszonbérletévelkapcsolatostudnivalókstb.


NagyAttilaGyulaJuhászAttila
polgármesteralpolgármester
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. februári étkezési
térítési díjak befizetését:
február 2-án, hétfőn, 3-án, kedden, 5-én, csütörtökön és
6-án, pénteken
7.00-13 óráig,
február 4-én, szerdán
7.00– 15 óráig lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

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.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

www.ulles.hu

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – FEBRUÁR
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
2015. január 31- február 1.
2015. február 7-8.
2015. február 14-15.
2015. február 21-22.
2015. február 28.- március 1.

Dr. Szőke Csaba
Dr. Domán Gábor
Dr. Müller Károly
Dr. Kovács Tibor
Dr. Hursán Mihály

06/30/3245-032,
06/70/378-0521
06/30/205-9086
06/30/9653-114
06/30/9986-139

ORVOSI RENDELŐK RENDELÉSI IDEJE
FIGYELEM!
VÁLTOZÁS AZ I. SZÁMÚ HÁZIORVOS KÖRZET RENDELÉSI IDEJÉBEN
Tájékoztatom Tisztelt Betegeimet, hogy 2015. február 02 – február 6-ig szabadságon
leszek.
A szabadságom ideje alatt Dr. Takács Ildikó bordányi háziorvos helyettesít majd.
A helyettesítés ideje alatt a rendelési idő az alábbi:
HÉTFŐ
13-16 óráig
KEDD
13-16 óráig
SZERDA
12-16 óráig
CSÜTÖRTÖK
12-16 óráig
PÉNTEK
8-12 óráig
Február 9-e, hétfőtől a rendelés a korábban megszokott rendben történik.
Dr. Ország Orsolya
háziorvos

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT
A Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportja 2015. évben is várja azon
lakosokat a Dorozsmai út 55. szám alatti ingatlanban, akiknek cipőre,
ruhaneműre van szükségük.
Nyitva tartásunk változatlan:
kedden
14-16 óráig,
csütörtökön
9-11 óráig tartunk nyitva.
Továbbá tájékoztatjuk az arra rászorulókat, akiknek tartós
élelmiszerre lenne szüksége, jelezzék igényeiket és mi segítünk.
Samsung televíziót tudunk adományozni annak a családnak, akinek
szüksége lenne rá, és nem tudja megvásárolni.
Egri Zoltánné
csoportvezető

ŐSTERMELŐK, MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK
FIGYELEM!!
A szállítmányozással kapcsolatos bejelentési kötelezettségek (EKÁER) teljesítésével kapcsolatos összes információ, jogi dokumentum az alábbi internetes portálon található meg:

VAGYONNYILATKOZATOK
NYILVÁNOSSÁGA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-ában
foglaltak szerint:
„…..Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott
azonosító adatok kivételével – közérdekből
nyilvános…..”
A fentiekre figyelemmel lehetőség van, a
megválasztott képviselők vagyonnyilatkozatának megtekintésére a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán.
Dr. Sugár Anita
jegyző

SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉS
A Négyforrás Nonprofit Kft. a megszokott rendben történt szilárd hulladékszállítás
mellett 2015. január 1. napjától lehetőséget
biztosít – műanyag, papír és fém – hulladékok szelektív gyűjtésére is.
A gyűjtésre szolgáló sárga zsákokat még
2014. decemberében a cég minden belterületi ingatlanhoz eljuttatta.
Eljuttatta továbbá azt a tájékoztató is,
amelyben a szállítással kapcsolatos tudnivalókat leírták.
Eszerint a sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai
papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
A zsákba összegyűjtött szelektív hulladékot 2 hetente, minden páros hét hétfő reggel
7 óráig lehet kihelyezni az ingatlan elé, ahonnan a kft. dolgozói elszállítják.
Az ingatlantól történő elszállítás FEBRUÁR hónapban az alábbi napokon történik:
február 2. (hétfő) 7 órától –
február 16. (hétfő) 7 órától –
Sárga zsák átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ingyenesen!
Sárga zsák hiányában a csomagolási
hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban
kihelyezhető.
Segítő együttműködésüket köszönjük!

https://ekaer.nav.gov.hu
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FONTOS TUDNIVALÓK A HÁZI PÁLINKAFŐZÉSRŐL!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január
1-jétől módosításra kerül.
A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés sajt tulajdonú desztillálóberendezésen) szabályozása több tekintetben változik.
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló
desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést
követő 15 napon belül, illetve amennyiben
a berendezés megszerzése 2015. január
1-jét megelőzően történt, 2015. január
15-ig (!) bejelenteni a lakóhely szerinti
önkormányzati adóhatósághoz, Üllés Polgármesteri Hivatal Adóirodájához (6794
Üllés, Dorozsmai út 40.). A bejelentésben
a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-be-

rendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá
a berendezés tárolásának, használatának
helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
A saját fogyasztás céljából előállított
magánfőzött párlat adómentessége 2015.
január 1-jétől megszűnik, és amennyiben
tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot,
1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni
adóbevallást évente egyszer, az átalányadófizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet
követő év január 15-ig kell megtenni, illetve
teljesíteni az Adóirodához (először 2016ban).
2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják,
ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról
is, hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcstermő területtel. Amennyiben a magánfőző
tárgyévben nem állított elő párlatot a be-

rendezésen, nem keletkezik adóbevallási és
adófizetési kötelezettsége.
Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést
kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot
a vámhatósággal egyeztetett módon meg
kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett
előállított párlat kizárólag alkoholtermékadóraktárnak értékesíthető, mely esetben a
desztilláló-berendezés bejelentéséről és az
éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a
párlat eredetét.
A bejelentésről, az adóbevallásról, illetve
az adóhatósági igazolásról szóló nyomtatványok elérhetőek a www.ulles.hu honlapon.
Kérem, hogy a desztilláló berendezések
bejelentését haladéktalanul tegyék meg!
Dr. Sugár Anita
jegyző

WE LOVE ÜLLÉS 2
December 12-én, pénteken került megrendezésre második alkalommal a We Love
Üllés jótékonysági buli! Az első alkalommal,
2013-ban, Babarczi Tomit támogattuk, ez alkalommal Dobai Zoli szorult segítségre. Az
üllési származású fiatalember elvesztette
jobb karját mezőgazdasági munka közben. A
neki gyűjtött összeg a műkar megpályázásához szükséges pénzalap része lett. Rendezvényünk gyerekcipőben jár, de látva az arcokat
és a hangulatot, fejlődőképesnek tartjuk.
Célunk a segítségnyújtás mellett lehetőséget
biztosítani a helyi szórakozásra a téli időszakban, elsősorban a közép korosztály igényeit
szem előtt tartva! Célunk továbbá, hogy ez
az est olyan együttlét lehessen, ahol összejön
a faluközösség egy tartalmas beszélgetésre,
szórakozásra, vagy akár egy táncra, félretéve
a hétköznapok gondjait, zárkózottságát. Szeretnénk, ha rajtunk kívül a helyi szervezetek
és baráti körök is magukénak tekintenék az
eseményt, hiszen csak így sikerülhet a hagyományteremtés. Így adhatunk át a következő
generációnak egy nagy üllési nosztalgia bulit,
ami ha sikeres, akkor igenis érték. Jól látható
ez a környező települések akár egy évtizedre
visszatekintő rendezvényein is! Főtámogatónk, helyszín, fellépők, szóróanyag terjesztés
és jogok ügyében, Üllés Nagyközségi Önkormányzat volt. Külön köszönjük Szalai Géza
(büfé partner), Szabó Gábor (technika szállítás), Tasi Zoltánné Marika (vendég fogadás
és pénzszámlálás) segítségét. A Déryné Kulturális Központ befogadó képességét maximálisan sikerült kihasználni. Fellépőink hozták
a várt hangulatot: mulattattak, táncoltattak,
tombolát sorsoltak és együtt éltek a közönséggel.
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Köszönjük minden résztvevőnek, aki
eljött és adakozva velünk szórakozott! A ti
segítségetekkel 700 000 Ft-ot gyűjtöttünk!
Egyéni támogatásból 105.000 Ft-ot kaptunk. Költségünk pedig 70.000 Ft volt, ez
magába foglalta a hang- és fénytechnika,
szóróanyag és a dekoráció költségeit! Ebből
kialakult végösszeget Nagy Attila polgármester úr jelenlétében elutaltuk Dobai Zoli

bankszámlaszámára december 15-én, hétfőn a Partiscum XI. Takarékszövetkezet üllési
fiókjából.
Reményeink szerint 2015-ben is találkozunk egy továbbfejlesztett, kortalan zenés
táncos est keretein belül! Mindenkinek sikerekben gazdag, boldog újévet kívánunk!
We Love Üllés csapata

www.ulles.hu

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van,
illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük,
jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy roszszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhető a hiperaktivitás témájában.

SZILVESZTERI
KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ
KUPA
2014

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

EMLÉKEZÉS
A mai nap az emlékezés napja!
Don kanyarban elesett apáinkra, nagyapáinkra és az elveszett magyar fiainkra emlékezünk.
Hetvenkét éve, 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet
Vörös Hadsereg ellentámadása a Don-kanyarban. A szovjet hadsereg hosszas előkészítés után indította meg az OsztrogozsszkRosszos hadműveletet. A 40. szovjet
hadsereg támadása erős harckocsi-támogatással az arcvonal északi részén az urivi hídfőből kitörve déli irányba tartva indult, célja
az Osztrogozsszk-Rosszos-vasútvonal fennhatóságának megszerzése volt. Az itt védekező 7. könnyű hadosztály 4. gyalogezrede
a nagy hideg ellenére (a hadtest naplója -42
°C fokot rögzített) hősiesen harcolt, az első
támadásokat visszaverte, de nagy veszteségeket szenvedett.
A 200 ezer fős 2. magyar hadsereg napok alatt szinte teljesen megsemmisült a
doni veszteségekről pontos adatok még ma
sem állnak rendelkezésre. A 2. magyar had-

sereg mintegy 93 500, más források szerint
120 ezer, illetve 148 ezer főt vesztett, az elesettek és a fogságba kerültek pontos számát megállapítani, nem lehet.
A túlerő mértéke élőerőben 2,7:1, tüzérségben 5:1, páncélosokban 1,3:1.
A doni katasztrófa a magyar hadtörténet
legnagyobb veresége, idegen földön, idegen
érdekekért négyszer annyi ember veszett
el, mint a mohácsi csatában, magyar katonaság a keresztes háborúk óta nem harcolt
ilyen messze hazájától.
Örülők hogy az országban úgy, mint
ahogy azt az erős nemzetek teszik, filmekben, emléknapi rendezvényeken emlékezünk
nemzeti gyászainkra méltó kegyelettel. Bízom benne, hogy ez nálunk is egyre természetesebbé válik.
Nekünk, csonka magyaroknak csak enynyi maradt a kifosztott országunkban. De
az emlékezés megtartó erejét nem szabad
alábecsülnünk! Mert aki nem emlékezik, az
gyökértelenné válik és elveszik a neoliberális, kozmopolita világban.
Tóth András

2014. december 27-én és 28-án IX. alkalommal került megrendezésre a Szilveszteri
Kispályás Torna.
December 27-én a fiatalok mérték össze
erejüket, az eredmények:
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett

Bármi FC
Atletikó
Ünneprontók

December 28-án a 35-45 közötti, valamint a + 45-s csapatok játszottak, ekkor
rekord számú 16 nevezés érkezett.
35-45 köztiek eredménye:
1. helyezett
Zoknik
2. helyezett
Mihálffy Team
3. helyezett
Pusztamérges
+ 45 eredményei:
1. helyezett Királyhalom
2. helyezett Vass Tamás Barátai
3. helyezett Arany Ászok
A szervezésben végzett munkájáért köszönet: Takács Istvánnak és családjának,
Makra Jenőnek és családjának és a fő mozgatóerőnek, Lapu Csabának és családjának.
Külön köszönet a lebonyolításban segítséget nyújtó: Rostás Tamásnak, Seres Lajos
tanár úrnak, Mészáros tanár úrnak, Rácz Lajosnak és dr. Kádár-Németh Zoltánnak.
Tóth András
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KERESSÜK HŐSEINKET!

"AKI PUSZTULÁSUNK SZÁNJA, SZAVUNK HALLVA MAJD MEGÉRT:
ODAADTUK A MI MÁNKAT A TI HOLNAPOTOKÉRT."
CZÉKUS ANDRÁS

CZÉKUS JÓZSEF

II. VILÁGHÁBORÚS HŐSÜNKRŐL VALÓ

II. VILÁGHÁBORÚS HŐSÜNKRŐL VALÓ

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Nőtlen, családnélküli, de hosszú évekig
elhivatott leventeoktató volt és mellette
földművesként, kemény kétkezi munkával
segítette családját. 1944. év márciusban
hívták, Szegedre, katonai szolgálatra. Az
elosztó parancsnokságon még ismerősök
látták, búcsúztatták. Oroszországba került,
ahol az élhetetlen körülmények mellett folytonos harcokba keveredtek és váratlan aknatámadás érte őket. Hazatérő társai többé
nem látták és csak a támadás borzalmairól
tudtak mesélni hozzátartozóinak. Elmondásuk szerint az aknák becsapódása után nagy
porfelhő kerekedett és a pánik kézzelfogható
volt a katonák között. A robbanások hatására minden szétrepült körülöttük és mindenki
a menedék felé kúszott. Családja rendületlenül várta haza, de a remény az évek múltával
fogyni látszódott, majd nagyapja halála után
holttá nyilvánították, hősi halál áldozata lett.

ID. SIMON MIHÁLY
Czékus András katonaképe

Szegeden a katonai elosztó parancsnokságon, motoros felderítő honvédnak
osztották be, innen szállították tovább katonai motorkerékpárjával együtt, külföldre,
a Don-kanyarba. A lövészárkokban haladva,
motoron vitték a fejet ábrázoló bábukat, melyet menetközben kellett megfelelő távolságokra leszúrni, ezzel jelezve a többieknek az
elkövetkező csapatmozgásokat. Folytonos
veszély leselkedett rá, sokszor a feje felett
süvítettek el a golyók, de nem volt ideje a
félelemre, mert motorjával haladnia kellett
tovább és cselezve felvenni a következő bábukat. Az éhezés és folytonos fizikai megpróbáltatások mindennaposak voltak számára.
Nyersen, a földből kikaparva kellett krumplival csillapítania éhségét és a lovak nyomvonalában, azok vizeletével kellett szomját
oltania. Fülei még a fronton elfagytak. A jobb
hírek hallatán motorját és fegyverét hátra
hagyva, honvéd társaival gyalog indultak
vissza Magyarország felé. Utazásuk hosszú
és megpróbáltatásokkal teli volt. Katonai
ponyvás kocsin, szénát szállító lovas kocsin
bujkáltak és rejtőzködtek. Az éjszakákat
többnyire a szabadég alatt fásbokrokba töltötték. A végtelennek tűnő menetelés után
legyengülve, kiéhezve, de épségben érkezett
haza 1945 tavaszán.

Ifj. Simon Mihály ajándéka testvérének

VIGYÁZZUNK

FÖLDÚTJAINKRA!

I. VILÁGHÁBORÚS HŐSÜNKRŐL VALÓ
MEGEMLÉKEZÉS

Az I. világháborúban a határt védve, Olasz
fronton, Doberdóban megsebesült. Egy gránátszilánk, vagy dum-dum golyó találta el,
ami végig roncsolta a lábát a combja felső
részétől lefelé. Honvéd kórházban látták el,
de sebesülése megkövetelte, hogy fém darabot műtsenek végtagjába. A lábát ugyan
megmentették, de testrésze kimerevedett,
aminek hatására többé nem volt képes
rendesen járni. Földműves volt, de dolgozni többé nem tudott. Madzag segítségével
húzta előre bal lábát és a görbebot támogatásával tudott csak járni. Fájdalommal élte
le az életét és elismerést, hadirokkantságit,
nyugdíjat nem kapott. Megözvegyülése után
sortartási alapon ápolták hozzátartozói, majd
otthonában hunyt el.

Lassan indulnak a tavaszi mezőgazdasági munkák és egyre fokozottabban vesszük
igénybe a külterületi dűlőútjainkat.
Elkerülhetetlen a nehéz gépjárművek, mezőgazdasági gépek használata, de megfelelően használva nem volna szabad, hogy azok az
utak állagában jelentős károkat okozzanak.
Szeretném felhívni minden kedves
földtulajdonos, gazda figyelmét arra, hogy
amennyiben a dűlőutak minőségi romlása a
munkák elvégzése során bekövetkezik, úgy
haladéktalanul gondoskodjon annak helyreállításáról!
Továbbá szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy a külterületi dűlőutak az életvitelszerű közlekedés mellett a mezőgazdasági
gépjárművek, vontatók, kombájnok közlekedését is szolgálják.
Ezért kérném szépen a megfelelő szélességű földút szabadon hagyását (minimum 5
méter) hiszen a földek elkerítése miatt sokszor több km-es kerülővel tudják csak megközelíteni a tulajdonosok, mezőgazdasági
vállalkozók a művelni kívánt területeket.
Segítő közreműködésüket megköszönöm.

Ifj. Simon Mihály
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Fia Ifj. Simon Mihály a II. világháborúban
1942-ben az ukrajnai fronton harcolt. A háború borzalmai közepette sem felejtette el a
hazáját és a családját. Testvérének, Simon
Viktóriának vett egy gyűrűt, amibe belevésette az „SV” monogramot és a dátumot. A
háborúból épségben tért haza és adhatta át
az emlékül hozott gyűrűt. A család a mai napig őrzi eme II. világháborús relikviát.

Nagy Attila Gyula
polgármester

www.ulles.hu

GYEREKKARÁCSONY 2014.
A Mátrix Alapítvány és a Gyermekjóléti
Szolgálat első ízben rendezett egész napos
családi programot karácsony előtt. Számos
érdekességgel és meglepetéssel vártuk a
kicsiket és nagyobbacskákat, szüleikkel
együtt.
A nap „belépőjeként” mindenki gyöngyből angyalt készített, amit felfűzve nyakláncnak vagy karkötőnek használt, aztán
rengeteg társas játékot próbálhattak ki a
részt vevők. Vendégünk volt Ács Ibolya, aki
maga írt meséihez bábokat is készít, az ő
bábelőadása nagy sikert aratott. Ezt követte
a kézműves foglalkozás, karácsonyi ablakképet, képeslapot készítettünk, csillagot hajtogattunk, színeztünk. A nap lebonyolításában
önkéntes segítők vettek részt. A gyerekeket
elkísérő szülők is bekapcsolódtak a közös
játékba, majd kókusz golyót készítettek,
teát főztek, vajas kenyeret kenegettek. A
nap zárásaként projektoros filmvetítés volt,
amit a frissen, helyben készített pattogatott

kukoricázás igazán mozi-élménnyé varázsolt.
A rendezvény sikeresen zárult, mindenki meglepetéssel tért haza, mert a Mátrix
Alapítvány könyveket, játékokat és édességet hozott, amiből a szülők választhattak a

A karácsony nemcsak egy ünnep. Egy érzés.
(Edna Ferber)

gyermekük számára ajándékot. A gyerekkarácsonyon közel 70 fő vett részt, bízom
benne, hogy sok élménnyel gazdagodtak
mindannyian!

KARÁCSONYI AKCIÓK
Decemberben ismét meghirdetésre került a „Egy kilónyi törődés” program. A lakosság felhívása mellett a szociális központ
munkatársai a helyi vállalkozókat is felkeresték, akik készségesen nyújtottak segítséget.
Összesen 60 csomagot állítottunk össze a
felajánlott adományokból. Az adományozóktól főleg tartós élelmiszert kaptunk- liszt, rizs,
cukor, tea, olaj, tészta, konzerv, és e mellett
még érkezett jelentős mennyiségű krumpli,
hagyma. 20 fő számára meleg étkezésre
meghívást és 30 élő kacsát osztottunk ki.
A csomagokat helyi rászoruló személyek
kapták, akik valamely szociális szolgáltatás
gondozottjai. A kiszállításban a tanyagondnokok segítettek. A legfiatalabbak „cipős
doboz” ajándékban részesültek, 49 gyermek
jutott személyre szabott ajándékhoz helyi
családok adományából és a szegedi gyűjtőközpont jóvoltából.
Tisztelettel köszönjük a felajánlásokat, minden segítséget, amivel a helyi közösség tagjait támogatták!

ERZSÉBET PROGRAM-2015.
Megjelentek a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány pályázatai nyugdíjasok számára, az üdülési pályázat és a kedvezményes
fürdőbelépők közül csak az egyikre lehet jelentkezni. A pályázatra jelentkezhet azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek
rendszeres, havi teljes összegű ellátása nem
haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint további

adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
Pályázni a www.erzsebetprogram.hu
honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével, valamint a kötelezően
csatolandó dokumentumok egyidejű feltöltésével lehet. A pályázat támogatási feltételei
a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. február 9. napjáig állnak fenn.
Az Alapítvány a nagycsaládosoknak és

fogyatékossággal élőknek is írt ki pályázatokat. A nagycsaládosok pályázata február
12-től, a fogyatékossággal élők pályázata
március 16-tól érhető el.
Az érdeklődők további információt a
családgondozótól kérhetnek a Szociális Központban, a Radnai u. 22 szám alatt.
Tóth Era
családgondozó
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TISZTELT BORDÁNYI, FORRÁSKÚTI, ÜLLÉSI, ZSOMBÓI PARTNERÜNK!
Rendkívül örülünk annak, hogy az Ön számára is adott lesz a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a szennyvízcsatorna szolgáltatást,
hiszen ezzel – a kényelem mellett – erősítheti a környezettudatosan
élők táborát.
Ahhoz, hogy tudatos fogyasztóként, bebocsátóként éljen a
szennyvízelvezetés lehetőségével, néhány dolgot Önnek is el
kell végeznie. A következő pontokban összefoglaltuk Önnek
a szennyvízcsatorna szolgáltatás igénybevételéhez, most első
ütemben a házi vezeték építéséhez szükséges lépéseket:
1. A közterületen a kivitelező elvégezi-elvégezte a szükséges munkálatokat, sőt az Ön udvarán is kiépíti-kiépítette a tisztítóidomot (bekötőaknát), amely a települési szennyvízhálózat és az
Ön házi szennyvízhálózatának találkozási pontja, más néven a szolgáltatási pont. Ennek a tisztítóidomnak (bekötőaknának) a bemeneti
oldala lezárásra kerül-került egy végelzáró dugóval.
2. A közcsatorna építéssel párhuzamosan Ön előtt is nyitva
áll a lehetőség arra, hogy megkezdje a házi szennyvízcsatorna
hálózatának átépítését, kiépítését a telekhatáron belüli tisztítóidomtól (bekötőaknától) 1,0 m – ig bezárólag úgy, hogy a jelenlegi rendszerét a végleges rácsatlakozásig fenntartja, üzemelteti:
• A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit vagy saját maga
készít el, vagy egy erre szakosodott vállalkozóval készíttet el. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a házi szennyvízhálózat kivitelezéséhez a lakosságtól
tervet nem igényel.
• Csak vízbekötéssel rendelkező ingatlanok csatlakozhatnak a
szennyvízcsatorna rendszerre.
• A házi szennyvízvezeték kivitelezésénél maradéktalanul be kell
tartani az általunk közölt műszaki előírásokat.
• Az elkészült házi szennyvízhálózatot a későbbi rendszerre
csatlakoztatásig végelzáró dugóval vízzáróan le kell zárni.
• Az új házi vezeték és a régi rendszer összekapcsolását
biztosító csomópont (akna, idom) véglegesítésére (a szennyvíz
„átkormányzására”), és a telekhatári tisztítóidomra (bekötőaknára) történő rákötésre majd a közcsatorna üzembe helyezését
követően kerülhet sor, melynek lehetőségéről külön értesítést
kapnak.
• A házi szennyvízcsatorna kivitelezőjének – a nevének, címének és telefonos elérhetőségének megadásával – írásos nyilatkozatot kell adnia arról, hogy az általa megépített házicsatorna
az Alföldvíz ZRt. előírásainak maradéktalanul megfelelően épült
meg.
3. Kérjük, hogy haladéktalanul jelentse be az ALFÖLDVÍZ Zrtnek a házi csatorna elkészültét és kérje annak felülvizsgálatát eltakarás előtt - az alábbi telefonszámon munkanapokon 8 órától
15 óráig:
+36-30/496-2450
4. A bejelentést követően – a fenti telefonszámon előre
egyeztetett időpontban – az ALFÖLDVÍZ Zrt. szakemberei helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózata megfelelőségét. Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az előírások szerint
történt-e. Amennyiben igen, úgy a jóváhagyást követően, de csak
azt követően, a házi-csatorna eltakarásra kerülhet!
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A házi csatornaépítéssel kapcsolatos bárminemű kérdései
esetén állunk rendelkezésére Szegeden, a József Attila sgt.
115. szám alatti műszaki ügyintézésen, vagy a 06-40-922-334
(4-es menü) telefonszámon.
5. További fontos információ az esetleges későbbi viták, félreértések elkerülése érdekében:
• A házi rendszer mielőbbi elkészíthetősége, elkészülte nem jelenti azt, hogy a már elkészült, vagy az esetlegesen vele egy időben,
vagy közvetlenül azt követően elkészített tisztítóidomra (bekötőaknára) rá lehet csatlakozni!
Erre csak majd az üzembe helyezést követően, külön értesítés
után kerülhet sor! Az üzembe helyezést követő rácsatlakozást ismételten be kell jelenteni az Alföldvíz Zrt. felé.
• Azon szennyvízcsatorna rendszerre csatlakozást, amelyet az
ingatlan tulajdonosa nem jelent be az Alföldvíz Zrt-hez, és nem kéri
annak nyíltárkos felülvizsgálatát, az illegális rákötésnek minősül és
szankciók alkalmazását vonhatja maga után.
• Az adott ingatlanon keletkező szennyvíz, az adott ingatlanhoz,
az adott ingatlanra kiépített bekötésbe vezetendő! Ez azt is jelenti,
hogy bár sok esetben költségkímélőbbnek, és egyszerűbbnek tűnik a
házi vezetéket a szomszédos ingatlanon vezetni, nem ez a műszakilag szabályos, korrekt megoldás.
Minden ilyen esetlegesen felmerülő igényt egyedileg, előzetesen
kell vizsgálnunk, majd értékelnünk, és esetleges egyedi hozzájárulásunk esetén lehet csak így kivitelezni, de ehhez minden esetben
szükséges a szolgalmi jogi hozzájárulás beszerzése és bejegyzése is.

www.ulles.hu
6. Lakossági szennyvízkibocsátókra vonatkozó műszaki előírások
Ha Ön lakossági szennyvízkibocsátó, házi szennyvízhálózatának
az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelnie:
• A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra (bekötőaknára) történő csatlakozás 110 mm-es átmérőjű, minimum 2,2
mm falvastagságú, szabványos, I. osztályú minőségű, KG-PVC
(narancssárga színű) anyagú csővezetékkel valósítható meg.

7. Nem lakossági szennyvízkibocsátókra vonatkozó műszaki
előírások
Ha Ön nem lakossági szennyvízkibocsátó, akkor a házi
szennyvízhálózatát arra jogosult tervezővel meg kell terveztetnie, és a tervet engedélyeztetnie kell az Alföldvíz Zrt. Szegeden,
a József Attila sgt. 115. szám alatti műszaki ügyfélszolgálatával.
A nem lakossági felhasználókra vonatkozó részletes feltételekről külön tájékoztató készül.

• A csatornacsöveket lehetőleg 5 ezrelék körüli (méterenként
~0,5 cm) lejtéssel kell lefektetni.
• A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz
gumigyűrűkkel kell illeszteni, ragasztott és melegített kötéseket
nem fogadunk el. A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz
folyási irányával szembe kell nézzen.
• A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homok ágyazatra kell
fektetni, oly módon, hogy a homok a lefektetett vezetéket takarja.
• A munkaárkot minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni,
mely megakadályozza a csövek sérülését (törmelékes, kavicsos talaj
nem tölthető vissza a cső köré).
• A vezeték feletti földtakarás a cső védelme érdekében,
minimum 60 cm legyen!
• A földbe fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re, más
közműtől legalább 1 m-re épüljön. Abban az esetben, ahol a meglévő
adottságok (épület, meglévő közmű) miatt a leírt minimum értékek
nem tarthatók, úgy a műszaki megoldásról (védőcső, stb.) külön
egyeztetés szükséges. Rendező elv, hogy az épülettől való minimális
védőtávolság (be)tartása az elsőrendű.
• A házi csatorna fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
• A meglévő (üzemelő) és az új házi rendszer találkozási pontjánál, ill. pontjainál, ahol a meglévő cső nem szabványos méretű,
illetve nem műanyag tömör szerkezetű (nem vízzáró anyagú), monolit beton akna szükséges! Ahol szabványos műanyagcsőből épült
a meglévő rendszer, itt akna helyett tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.
• A vízzáró beton akna minimális belső mérete 30x30 cm négyszög 10 cm falvastagsággal és folyásfenék kialakítással, vagy a műanyag akna minimális belső mérete 30 cm körszelvényű. (A mélyebb
fektetésnél praktikusan nagyobb méretek.) Lefedése a forgalom, illetve használat típusának megfelelő teherbírású bordás acéllemezzel,
illetve vasbeton fedlappal történhet.
• A házi szennyvízhálózat egyéb iránytöréseinél, ill. 30 m-t meghaladó távolságokon tisztítónyílást, vagy aknát javasolt elhelyezni.
Tisztítónyílás esetében a 90°-os iránytöréseket 2 db 45°-os ívvel és
köztük lehetőség szerint 1,0 m, de legalább 0,5 m egyenes csőszakasszal kell megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy
akna biztosítja azt, hogy csatornadugulások esetén ki lehessen tisztítani a házi szennyvízhálózatot, melynek karbantartása a mindenkori
ingatlantulajdonos feladata. Magassági szint váltásnál szükség szerint bukóakna vagy a tisztíthatóság megtartása mellett 2 db 45°-os
ívvel és köztük egyenes csőszakasszal kialakított buktatás alkalmazható.
• A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális)
szennyvíz vezethető, bárminemű technológiai szennyvíz nem. Csapadékvíz, belvíz, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó a házi
vezetékbe nem vezethető be, illetve nem csatlakoztatható, továbbá
a talajvíz betörését meg kell akadályozni. A szennyvízcsatornába
egyéb nem rendeltetésszerű anyagot (szilárd hulladék, pelenka, állati
és növényi maradványok, vegyszerek, festékek, stb.) juttatni tilos.
• A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése előtt használt derítőaknát (szikkasztó aknát),
zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni, azt lehetőleg fel kell
tölteni. Nem szabályos megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is
a derítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a csatornába.

A fenti előírások szerint megépített házi csatornát, majd akkor és
csakis akkor lehet az üzembe helyezett közüzemi bekötővezeték tisztítóidomára (bekötőaknájára) csatlakoztatni, amikor arról a Tisztelt
felhasználó értesítést kap!

KUTYAKOZMETIKA

Kutyaápolás nem csak tavasszal és nyáron fontos!
A kutya szőrének filcesedése
nem tartja a kutyát melegen, sőt!
Bontás – fültisztítás – karomvágás,
fürdetés – nyírás – trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig; 1.000 Ft)
Árlista + több info: www.kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.:06/30-304-21-58
Magyar, English, Deutsch, Nederlands

FŰSZERPAPRIKA TERMESZTŐK
FIGYELEM!

Vasas Róbert (Zsombó) felvásárló megkezdi a 2015-ös évre a
fűszerpaprika szerződéskötést.
Felvásárlás helye: Üllési Paprikatelep Szárító és Zsombó
- biztonsággal termeszthető fajták
- azonnali fizetés a napi legmagasabb áron!
Bővebb információ a 06/30/262-0979-es telefonszámon!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet az Adventi rendezvények lebonyolításában nyújtott segítségért.
Üllés Nagyközségi Önkormányzat köszönetet
mond minden segítőnek és támogatónak,
akik az adventi hétvégék megvalósításához
hozzájárultak.
2014-es Adventi hétvégék rendezvénysorozat támogatói:
Intézményeink dolgozói, a Technikai Csoport,
a Déryné Kulturális Központ dolgozói, Az Üllési Önkormányzati Konyha dolgozói, az Üllési
Polgárőr Egyesület, a Fonó Néptáncegyüttes,
Hódi Fruzsina, Erdélyi Luca, Szél Szaffi, Galzó
Kata, a Csiga-Biga Óvoda Nagycsoportosai (
betanította őket Hunyadvári Zita) az általános
iskola 3. osztályos tanulói és betanító tanáraik
Szolnoki Tünde és Szabó Józsefné, a Rézhúros
Banda, a Máltai Szeretetszolgálat üllési tagjai,
az Alkotóház, az Egyházközösség üllési tagjai,
Hajdú László, a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
és minden segítő, akik a forralt bort és teát készítették, kínálták, süteményt sütöttek, zsíros
kenyeret kentek és kínálták a sok finomságot.
A rendezvénysorozatot támogatták: bor, szaloncukor, teafű, zsír, citromlé, cukor, mandarin,
többféle csokoládé, mogyoró, földi mogyoró,

gesztenye, mézes keksz, kenyér, lilahagyma,
fehérretek, gázpalack, alma, kürtöskalács,
többféle nyalóka, gumicukor, apró cukorka,
plüss játék, kocsikáztatás felajánlásaikkal:
Bali 23 Étterem Üllés,
Balogh Ferenc,
Barna Dániel,
Bokor József,
BOZSITY BT.,
Czakó Sándor,
Döme László,
Dr. Csonka Erika,
Dr. Faragó-Mészáros Judit,
Dr. Nyári Károly,
Dr. Ország Orsolya,
Dr. Vezendi Tamás,
Dudás János,
Farkas Attiláné,
Farkas Zoltánné,
Fodorné Bodrogi Judit,
Frányó Péter kürtöskalács-készítő,
Gyuris Géza,
Héjjáné Kocsis Beáta,
Italdiszkont Németh László,
Juhász Attila,
Juhász Imre,

Kuklis Sándorné,
Lajkó Levente,
Mar-Mon Bt.,
MARÓTI-HEG-SZI Kft.,
Mátrix Alapítvány,
Mihálffy László,
Nagy Gyula,
Péter Mihály,
Rá-Drotos Kft.,
Rudolf Kilches,
RÖFI-KER HÚSBOLTOK KFT.,
Seres Lajos,
Simhercz Zoltánné,
STABIL SPED Kft.,
Szabó és Társa Bt.,
Szalai Géza,
Szifischerné Farkas Ilona és Szifischer József édességárus,
Tóth András,
TUTI- TURI,
Üllési Szent Pál Patika,
ZÖLD SAROK GAZDABOLT.
Még egyszer köszönet!
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ megbízott vezetője

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tóth
Sándorné Kölcsey Ferenc utcai, Dobi Gyuláné Bem József utcai és Juhász Imréné Petőfi
Sándor utcai lakosoknak, akik fenyőfa felajánlásaikkal támogatták az Adventi ünnepségsorozat minél színvonalasabb megrendezését, valamint biztosították az intézményi
karácsonyfákat.
Nagy Attila Gyula
polgármester

„ÜLLÉSIEKRE MINDIG
SZÁMÍTHATUNK!”
A „Rúzsa Sándor Betyár Egyesület” által
szervezett Hagyományos parasztlakodalomban Dudás Zoltán János most is, mint 38
évvel ezelőtt zenekarunkat erősítette. A művelődési ház gyermekruha kölcsönzésével
segített nekünk, amivel színvonalasabbak
lehettünk.
Elismerésünket fejezzük ki a szíves segítésért.
A lap olvasóinak jó egészséget és gyarapodó Boldog újesztendőt kívánok.
Köszönettel:
Szanka János dr., szervező
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SZERETETTEL MEGHÍVOK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
A KIÁLLÍTÁSOM MEGNYITÓJÁRA!

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
GYESÜLETI HÍREK!!
EÉrtesítjük
meglévő és leendő tagjainkat,

hogy következő összejövetelünk 2015. február 13-a, péntek. 15 órai kezdettel kerül
megrendezésre a Déryné Kulturális Központban.
Téma: – Éves munkaterv elkészítése
– Tagdíjak fizetése
– TÁMOP 1.4 pályázat
– Aktualitások
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!!

Valentin napi Holdfény Túra

A kiállításon a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületén bemutatott festményeim is láthatóak, amivel sikeres felvételit
nyertem!
A megnyitó napján a kisebb festményeim
vásárlói között, kisorsolok, egy középméretű festményt, amit a szerencsés nyertes
szabadon választhat!
Szeretettel várok mindenkit Üllésen a
Déryné Kulturális Központ kistermében,
2015. február 6-a, péntek 18 órakor!
Simonics János alkotó

Az este szerencsét is hozhat a párkapcsolat terén!

MEGHÍVÓ!

Egy pár hasznos dolog még:

Valentin napnak sejtelmes éjjelén,
Sétára indulunk Üllés környékén.
Párban, és egyedül is jöhet minden egyén,

Ͳ a korhatár 0-99 év
2015. február 07-én szombaton
19 órai kezdettel rendezzük
meg az

Ͳ mellényt, és zseblámpát vigyél

ALAPÍTVÁNYI ESTÜNKET,

Ͳ Indulás február 13-án

Ͳ minden kiskorút felnƅtt kísér

- 17. 30 kor a Szabadság téri park sarkán.

melyre mindenkit szeretettel várunk.
Az iskola szülői szervezete

TESZ-VESZ Közhasznú Egyesület

Lapuné Füredi Andrea

AzAlkotóház
február haviprogramja
03. Kedd :

Anyag elĞkészítés szövéshez

07. Szombat:

Ékszerek a konyhából, kamrából

10. Kedd:

„Hagyományos farsangok,
farsangi hagyományok”

14. Szombat:

Agyagozás, horgolás

17. Kedd:

Szövés, azsúrozás ( hímzés )

21. Szombat:

Farsangi álarc készítés

24. Kedd:

Játékot a rongyos zsákból

28. Szombat:

SzélcsengĞ készítés



Az Alkotóház minden kedden és szombaton
15 Ͳ 18 óráig várja
a kedves érdeklƅdƅket !


Akerámiamƾhelyfolyamatosan
mƾködik!
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Néptánc az óvodában
2014. novemberétől játékos néptánc
foglalkozásokat tart Zádori Zsuzsi, az Üllési
FONÓ néptáncegyüttes tagja az óvodában.
A Cica csoportból 14-en, a Babóca csoportból 2-en tanulják a néptánc alaplépéseit,
és játszanak népi játékokat. A lányok pörgős szoknyákat vesznek fel, úgy táncolnak
jó hangulatban, a fiúk közül is többen részt
vesznek ebben a tevékenységben.

pelt valamilyen otthonról hozott finomsággal kínálja meg társait, ők meg valamilyen
jókívánsággal köszönik meg. „Legyen szép
babás ágyneműd, kapjál nagy markolós
teherautót, sose legyél beteg...” - a kívánságok változatosak, időnként meglepőek,
meghatóak. Az ünnep része még, hogy a Kolompos együttes Egyszer egy királyfi c. CDjéről meghallgatjuk a „szülinapi köszöntő”-t.
Az ünnepelt a kör közepén azzal táncol, akit ő
választ. Az állandóan visszatérő szokások, az
ismétlődő rítusok segítik a „mi-tudat” kialakulását, a közösségi érzés megalapozását.
Sziráki Lászlóné
Simonicsné Polyák Mária

A VÍZ témakör jegyében megfigyeléseket
tettünk
a víz jéggé fagyására, a hó olvadására nagy
szemekkel lestünk.
Sokat dolgozunk, ragasztottunk téli képeket,
a ceruza színeit használva varázsoltunk
szebbnél szebb képeket.
Egyre aprólékosabb munkákat is precízen
végzünk el,
nem hiába néhány Cica gyermeket majd iskolába engedünk el!
Vannak gyermekek, kik igen nagy teherbírással rendelkeznek,
Focira, néptáncra, hittanra járnak a „szabadidejükbe”.
Január végén Szülői értekezletre várjuk a
szülőket,
félévet értékelünk és megbeszéljük a további
terveket!
Zádoriné Bata Zsuzsanna
Marótiné Hunyadvári Zita
Jerneiné Masa Tünde

A sorainkat tizedelő
betegség, és az ünnepek
után örömmel üdvözölték
egymást a visszaérkező
Ficánkák január elején. Játékukon, egész
napjukon látszott, hogy már mennyire élvezik egymás társaságát, a közös tevékenységeket. Azóta is népszerűek a karácsonyra
kapott orvosi készlet, és a konyhai kellékek,
gyakran játszanak velük szerepjátékokat.
Óvodáskorban fejleszthető leginkább a
gyermekek mozgása. Jó, hogy heti 3 reggel
miénk a tornaszoba egy-egy kis időre. Az ottani eszközök, és a nagy tér azok számára is
csábító, akik egyébként nem szívesen vesznek
részt a mozgásos tevékenységekben. Mikor
foglalt a tornaszoba, néhány mobilabb eszközt
a csoportszobába szoktunk áthozni, és amenynyire a hely és a létszám engedi, egész délelőtt
próbálgatjuk a velük végezhető mozgásmódokat – még a játéktémákba is beépülnek.
A nagymozgáson túl a finommotorikát
is eredményesen fejleszthetjük ebben az
életkorban. A játékokon kívül ezért nálunk
is gyakran előkerül a gyurma, színes ceruza,
zsírkréta, ragasztó, és nagy elánnal folyik tovább az „ollószelídítés” is.
Csoportunkban is hagyomány a születésnapok megünneplése. Ilyenkor az ünne-
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Eltelt a téli szünet jöttek
a Cica gyerekek
mesélték az élményeiket, hogy teltek az Ünnepek.
Nagy örömmel vették
birtokba a decemberbe kapott újdonságokat,
a Szülőknek köszönjük a finomságokat!
A január a „házi” szűrések jegyében telik,
kíváncsiak vagyunk ki milyen ügyes és hogy
fejlődik!

JANUÁR 5-e! Nagy nap
ez számunkra, oly sokáig
nem találkoztunk, s a hoszszú szünet után végre ismét
együtt lehetünk, hiszen mi is
egyfajta család vagyunk! Örülünk egymásnak, ölelkezünk és kifogyhatatlanul meséljük
egymásnak ÉLMÉNYEINKET!
A december színes forgatagában rengeteg volt a tennivaló: vártuk a Télapót, szerepeltünk az adventi gyertyagyújtáson, fenyő
díszeket készítettünk a Coop Zrt. fenyőfájára,
szerepeltünk a mozgássérültek ünnepségén,
az idősek otthonában, ajándékot, üdvözlő lapokat készítettünk kicsiknek és nagyoknak,
sütöttünk az egész ovinak! Még elmesélni is

www.ulles.hu
hosszú, de megérte, hiszen együtt élhettünk
át ennyi csodálatos percet.
Ezek a dolgok kovácsolnak minket össze,
ugyanúgy, ahogyan a családokat az együtt
töltött idő, a közös készülődés a várva-várt
ünnepre. Fontos hogy a gyermek részese legyen ezeknek az eseményeknek (söpröges-

sen, törölgessen velünk, gyúrjon-süssön ő
is), érezze azt, hogy ő is fontos része a készülődésnek, az ünneplésnek.
A szűk családi ünneplésen túl nem feledkezhetünk meg a közös nagy családi
rendezvényekről sem, amikor együtt lehet:
szülő és nagyszülő, gyermek és unoka, test-

vér és unokatestvér. Feledhetetlen perceket
jelentenek ezek az együttlétek gyereknek és
felnőttnek egyaránt, hiszen összetart, biztonságot ad, meleg fészket biztosít másik
lételemünknek: a SZERETETNEK!
Battancs Gergelyné
Bezdány Zoltánné

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA SZEPTEMBER 26.

Szeptember utolsó péntekén 2014-ben
is megrendezésre került a Kutatók éjszakája,
idén kilencedik alkalommal. Ebben az évben
ez a nem mindennapi éjszaka szeptember
26-ra esett.
Az esemény deklarált célja, hogy megváltoztassa a kutatókról kialakult általános
képet, és vonzóvá tegye a kutatói életpályát.
A Kutatók éjszakája továbbra is az ország
egyik legjelentősebb tudományos ismeretterjesztő eseménye volt, mint minden évben.
Ezen az éjszakán a felsőoktatási intézmé-

nyek és kutató intézetek nyitották ki kapuikat, hogy közelebb hozzák az érdeklődőkhöz
az egyes tudományterületek érdekességeit,
aktualitásait. Minőségi ismeretterjesztés és
szórakozás egyszerre, ezt jelenti tehát a Kutatók éjszakája, mely évről évre egyre több
látogatót vonz, ingyenes programokkal, érdekes látnivalókkal és máskor nem látogatható különleges helyszínekkel.
Az ERICSSON Magyarország az idei
Kutatók Éjszakáján is megnyitotta KutatóFejlesztő Központjának kapuit. A sok érdekes interaktív program mellett a meghívott
lelkes fizikatanárok is bemutathatták legkedvesebb kísérleteiket. (legtöbben ERICSSON
–díjat is kaptak már kiemelkedő pedagógusi
munkájuk elismeréseként) Műsorvezető,
programgazda: Dr. Jarosievitz Beáta és
Dr. Sükösd Csaba volt.
Ezen a rendezvényen tarthattam én is
bemutatót lelkes tanítványaimmal. A kísérleti bemutatónkat kétszer is megtartottuk,
mely nagy sikert aratott a nézők körében.
Résztvevő tanítványaim, Lábas Kata, Lábas
László, Gyuris Ágota, Gyuris Imre, Barna
Réka, Kiss Patrícia, Szabó Alexandra. Ők
közel 20 kísérlettel szórakoztatták az érdeklődőket. A bemutatóról készült videót az iskola
honlapján megtekinthetik az érdeklődők.
A rendezvény csúcspontja a Budapest
Park záró bulijának Punnany Massif koncertje előtt, a több ezres rajongótáborral közö-

sen egy valódi Guinness világrekord felállítása volt. A rekord lényege, amely egyben
egy fizikai-hangtani kísérlet is, hogy a több
ezres közönség egy egyszerű PVC cső segítségével, mint egy óriás zenekar, eljátszotta
Ludwig van Beethoven: IX. Szimfóniájának
IV. tételét az Örömódát. A fizikai-hangtani kísérlet alapötletét az Ericsson-díjas dr. Nagy
Anett, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium fizika szakos tanára adta. Ezt az
ötletet látva mi is alapítottunk egy kis zenekart, a hangszereket a Technikai Csoport dolgozói készítették el, a diákok nagy örömére.
Tanórákon, az aradi tudományok Fesztiválján, a MUKI bácsi megyei versenyen is sikert aratott a kis zenekari bemutató. Illetve a
közönségből rögtönzött „óriás zenekar” is eljátszhatta a betűkotta alapján az Örömódát.
Köszönet Czékus Péternek a szállításért és a
közel 60 db hangszer elkészítésének támogatásáért. Köszönjük Nagy Attila Gyula polgármester úrnak, hogy biztosította számunkra a mikrobuszt erre a rendezvényre is.

ÜLLÉSI SIKER A „MUKI BÁCSI” ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY
ELŐSELEJTEZŐJÉN ÉS AZ ORSZÁGOS DÖNTŐN
Idén a Dugonics András Piarista Gimnázium Szeged, Lőrinc János tanár úr szervezésében megrendezték a „Mutatós kísérletek – bárki csinálhatja” (másik nevén
Muki bácsi) fizikai kísérletek versenyének
Csongrád megyei fordulóját, mellyel Vermes Miklós tanár úr emléke előtt tisztelgünk. Vermes Miklós Kossuth-díjas középiskolai fizika-, kémia- és matematikatanár,
kiváló tankönyvíró és kísérletező volt.
Jelentkezni tetszőleges témájú, egyszerű, nagyszerű fizikai kísérlettel lehetett. A
kísérlethez nem használható iskolai taneszköz. A kísérlet házilag elkészíthető legyen. A
tanulók párokban is bemutathatták a kísérleteket. A bemutató időtartama maximum 7
perc lehetett, és 3 perc állt rendelkezésére a
zsűrinek, hogy kérdezzen.

A versenyen 23 tanuló mutatott be egyszerű, de nagyszerű kísérleteket, egymás, és
a jelen lévő tanáraik örömére és ismereteinek
bővítésére. A tanulók a versenyre rengeteget készültek, hiszen az izgalmas problémafelvetés és a magával ragadó látvány mellett
a pontos elméleti ismeretek elengedhetetlenek egy színvonalas kísérleti bemutatóhoz tudjuk, egy jó kísérlet magyarázattal együtt
teljes. A verseny három órán keresztül zajlott
a gimnázium patinás, műemlék jellegű Fizika
előadójában. A kitartó 40-50 fős közönség
láthatta micsoda meglepő formák alakulnak
ki a kukoricakeményítő és víz keverékéből,
különösen, ha hangszóró membránján táncoltatják. Kiderült az is, vajon miért tudunk
a felmelegített CD-ből buborékot fújni. Hogyan lehet nyíló virágot készíteni, hány víz

molekula fér el egy CD-n, a kipihentségünket
mérő eszközzel is megismerkedhettünk. A
víz borrá változtatása, hangfestés, házi lézershow és zselégyöngyök törésmutatójának
mérése is színpadra került a délután folyamán. Ezen a versenyen:
I.helyezést:
Farkas Brigitta - Maróti Ádám 7. o.
II. helyezést: Bőviz Dávid - Gaál Péter 8. a
Dugonics András Piarista Gimnázium
III. helyezést:
Matuszka Márk - Nagy Viktor 7. o. ért el.
A versenyzők két korcsoportban mérhették össze kreativitásukat, tudásukat: I. korcsoport: 7-9. osztályosok, és II. korcsoport:
10-11. osztályosok.
Az első és harmadik helyezést elért páros, az első korcsoportban mérte össze ere-
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jét, olyan diákokkal is, akik már 3 éve tanulnak fizikát.
A legjobbak (I.;II.; és a III: helyezett)
továbbjutottak az országos döntőre, amire
december 5-én került sor, a Pécsi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékén.
A verseny fővédnöke: Lovász László, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
A PTE TTK- Fizikai Intézetben 2014. december 5-én megtartott Mutatós Kísérletek
Bárki Csinálhatja (MUKI BÁCSI) Országos
Fizika Verseny döntőjében rendkívül eredményesen szerepeltek diákjaink.

MATUSZKA MÁRK ÉS NAGY VIKTOR
ORSZÁGOS HARMADIK HELYEZÉST ÉRT
EL.
A kiemelkedő eredményekhez gratulálunk!

LÚD-TOLL
MÉGIS LÉGY JÓ

TÉLI TALÁNY …

(Kalkuttai Boldog Teréz anya tanácsai!

S. DUDÁS MÁRIA

Az emberek esztelenek, következetlenek
és magukba fordulnak,
mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és
hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet,
mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és
igazi ellenségeket szerzel,
mégis érj célt!
A jót, amit ma teszel,
holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót!
A becsületesség és őszinteség
sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz,
lerombolhatják egy nap alatt,
mégis építs!
Az embereknek szükségük van a segítségedre,
de ha segítesz, támadás érhet,
mégis segíts!

Dércsipkés fákon,
zúzmara rezzen,
fagyos lehelet
míg alászáll,
éji homályból
előtűn csendben,
felborzolt szárnyú
sok éhes madár.
Hófödte-tájon,
fázik az élet,
ül szenderegve,
árva magány.
Lesz-e jobb holnap?
Boldogabb élet,
víg kacajokkal ?
Ez még talány…
Horizont szélről,
ha halvány fénnyel,
mindünkhöz elér,
csepp reménysugár,
megfáradt lelkünk
kenyér illatú
meleg szobában
vigaszt talál.

A legjobbat add a világnak, amid csak van,
s ha verést kapsz cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak,
amid csak van!
Köszönjük a polgármester úrnak, hogy
biztosította számunkra a mikrobuszt, ugyanis a megyei versenyen 10 fővel vettünk részt
és az országos döntőre 4 tanulóval utaztunk
Pécsre. Köszönet Matuszka Lászlónak, aki a
sofőrként mindkét versenyre eljuttatta kis
csapatunkat és szülőként szakmai tanácsokkal segítette a kísérleti eszközök prototípusainak elkészítését fiának és csapattársának.
Tasi Zoltánné
felkészítő tanár

Bem József (volt Mező Imre) utca 3.
szám alatti lakóház eladó.
Érdeklődni: 06/30/ 374-0989

(Beküldte: Hajnal Sándorné)

ITT A TÉL
Kilyukadt a Télapó dunnája
Úgy hull a hó kint a határba
A fecskék már melegebb tájra tértek
Fázós nyulak a vadásztól félnek.
Előkerül a szánkó a padlásról
Hangos a határ a sok gyerek zajától.
Élvezik a gyerekek a csillogó havat
Az sem baj, ha a cipő a hóban elszakad.
2014. 01.27.
Juhász Sándor

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

ELADÓ Üllésen az erdősáv és a Ruzsai út
találkozásánál 3 hektár szántó fóliasátrakkal, kutakkal, 3 és 1 fázisú villanylekötéssel.
érdeklődni: 06/30/306-0531

Fiatal pár 3 gyerekkel albérletet keres.
06/30/507-8116

Üllés központjában családi házak eladók!
Érd. 06/70/375-8831
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ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy
az Üllési Körkép februári számának lapzártája: 2015. február 16-án, 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 történő megjelenése érdekében kérjük a határidő
betartását.
Köszönjük!

www.ulles.hu

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
Az adventi időszak az intézményünkben
sem múlhatott el készülődés nélkül. Készítettünk asztaldíszeket, mézeskalácsot, többféle süteményt, dekoráltunk saját készítésű
üvegmatricákkal, filcből készült angyalkákat
varrtak az idősek.
2014. december 17-én karácsonyi ünnepséget tartottunk a Szociális Központban, ellátottaink számára. Az ünnepi hangulatú asztalon a nappali ellátásban résztvevők szorgos
munkájának köszönhetően szép asztaldíszek,
és házi sütemények sorakoztak. Megtisztelt
jelenlétével bennünket Nagy Attila Gyula polgármester úr, és Dr. Sugár Anita jegyzőnő is.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde kis óvodásai
adtak számunkra egy nagyon szép karácsonyi
műsort, amit ezúton is köszönünk a felkészítő
óvónéniknek és az ovisoknak is.
Az ünnepség színvonalát emelte Simon
Józsefné, aki saját költeményű karácsonyi
verseit szavalta el nekünk. Ezután jó hangulatban, közös beszélgetés mellett fogyasztottuk el a sok finomságot.

Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

ÉLETMÓD KLUB 2015. MUNKATERVE
Napos Piac épületében minden hónap 3. csütörtökén (kivéve decemberben) 17.00-kor találkozunk!
Január 15.
Február 19.
Március 19.
Mit üzen a tested?
Víz hatása a szervezetünkre
Alacsony vérnyomás és cukorszint
Április 16.
Május 21.
Június 18.
Jóga mindenkinek
A cukorbetegség szövődményei
A mozgás fontossága
Július 16.
Augusztus 13.
Szeptember 17.
Stressz kezelés
Családi nap (Üllési tónál)
Kirándulás
Október 15.
November 19.
December 10.
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
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Gera Mihály Róbertnek és Csongrádi
Tímeának 2015. január 6-án - 3050
grammal- Olivér,

Farkas Milánnak és Szögi Mónikának
2015. január 8-án 2490 grammal
Hanga, és 3150 grammal Lőrinc nevű
gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Juhász Vilmos december 20-án (élt: 74 évet),
Szalai József György december 23-án (élt: 64 évet),
Újvári Istvánné (szül: Rózsa Ilona) december 24-én (élt: 84 évet),
Zsiros Ferenc volt üllési lakos január 2-án (élt: 60 évet) és
Ocskó Katalin Ilona január 4-én (élt: 66 évet)
Huszár Sándorné (szül: Vass Mária) január 12-én (élt: 88 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

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

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!
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