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Közéleti Tájékoztató Lap

Alapítványi est az üllési gyermekekért
A Fontos Sándor Általános Iskola tisztelettel meghívja Önöket a

2016. február 6-án 19 órakor kezdődő,
a Déryné Kulturális Központban tartandó rendezvényünkre.

Célunk a gyermekek biztonságáért új kerékpártárolót kialakítani.
Az ünnepélyes megnyitó után fellépnek a 4. és 8. osztályos tanulók,
a szülők és a pedagógusok.
Zenél a VILLA NEGRA zenekar.
A belépőjegy ára 3500,-Ft (svédasztalos vacsora),
melyet az iskolában vásárolhatnak meg 2016. január 25-től.
Támogatójegyeket a központi épületben és az osztályfőnököktől kérhetnek
1000,-Ft/db-ért.
Sok szeretettel várjuk Önöket!

szülők, pedagógusok

Pintér Emese 8. o.

www.ulles.hu

TISZTELETTEL KÖSZÖNTÖM ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG VALAMENNYI LAKOSÁT!
Borbás Zsuzsanna
vagyok és 2016. január
18-a óta látom el a jegyzői feladatokat a településen.
Családommal, gyermekkorom óta, Zákányszéken élek. Az általános iskolát lakóhelyemen végeztem el, majd érettségi vizsgát a
Szegedi Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskolában tettem igazgatási-ügyviteli szakon. Főiskolai tanulmányokat a Budapesti
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetem Államigazgatási Főiskolai karán
folytattam, ahol 2004-ben igazgatásszervező, 2006-ban önkormányzati gazdaságszervező végzettséget szereztem, közben
közigazgatási szakvizsgát tettem. A Szegedi

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán 2015. évben avattak jogász doktorrá.
12 éve dolgozom a közigazgatásban. Szakmai munkámat az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalban kezdtem, majd a Sándorfalvi
Közös Önkormányzati Hivatalban dolgoztam
közel 9 évig. A jegyzői munkakör betöltése
előtt, a hivatali ranglétrát végig járva, először
igazgatási ügyintéző, titkársági osztályvezető, majd önkormányzati irodavezető lettem.
A jegyzői munka számomra szakmai kihívás, komoly erőpróba, de egyben hivatás
és szolgálat is. A „köz” szolgálata. Munkám
során elsődleges feladatom a Képviselő-testület és szervei működése feletti törvényességi kontroll biztosítása, a jogszabályok által
támasztott követelmények szerinti, megalapozott döntés-előkészítő munka, a település
töretlen fejlődésének elősegítése.

Szakmai célom, hogy Polgármester úr
irányításával olyan ügyfélbarát Hivatalt vezessek, ahol a korábbi évekhez hasonlóan az
Önök által már megszokott, magas szintű és
színvonalú, eredményes munka folytatódjék.
Önkormányzati szakmai ismereteim, tapasztalataim legjavát adva, vezetői tevékenységem során arra törekszem, hogy szakmailag
felkészült, lelkiismeretes munkát végezzünk a
Hivatal munkatársaival közösen, minden üllési
lakos érdekében, az Önök megelégedésére.
Kérem, hogy amennyiben a hivatallal, a
hatósági ügyek intézésével kapcsolatosan
bármilyen információra, segítségre lenne
szükségük, vagy kérdésük merül fel, forduljanak hozzám bizalommal!
Tisztelettel:
dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2015. december
15-én soros testületi ülést tartott.
A Képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– A Képviselőtestület 2016. évi munkatervének elfogadásáról. (a munkatervet a
www.ulles.hu honlap kezdőlapján láthatják)
– az önkormányzat és intézményei 2016.
évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról,
– a Polgármesteri Hivatal hatósági ellenőrzési tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadásáról,
– a helyi adóbevételekről szóló tájékoztató elfogadásáról,
– az Üllési Polgármesteri Hivatal 2016.
évi hatósági ellenőrzési tervéről,
– az Üllés Nagyközség szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerének térítésmentes vagyonátruházásáról,
– a Négyforrás Nonprofit Kft. törzstőke
emeléséről,
– a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Kft vételi ajánlatának elfogadásáról,
– a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény 2015. évi évközi záró költségvetési beszámolója és vagyonfelosztási javaslatának
elfogadásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításáról,
– a Local Agenda 21 felülvizsgálatáról,
– a polgármester szabadságolása állásáról,
– a méhnyakrák elleni védőoltás támogatásáról. (a képviselők – az alpolgármester
javaslatát, mely szerint az üllési lakóhellyel
rendelkező 14-18 éves leánygyermekek számára az ingyenes védőoltás költségeit biztosítsák – nem szavazták meg)
– a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Üllési Alapszervezetének és Németh László
önkormányzati képviselőnek – a köztisztvi-
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selői juttatások növelését célzó - előterjesztéséről. (A képviselők felkérték Nagy Attila
Gyula polgármestert, hogy a javadalmazás
emelésének/egyéb pénzügyi kompenzációjának lehetőséget vizsgálja meg, és az intézkedés részleteit a következő soros testületi
ülésig dolgozza ki)
– a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Üllési Alapszervezetének és Németh László
önkormányzati képviselőnek – az ingyenes
wifi hálózat bővítésére irányuló - előterjesztéséről. (a képviselők megbízták Nagy Attila
Gyula polgármestert, hogy a megvalósítás
technikai feltételeit dolgozza ki, és azt – a
pénzügyi forrásszükségletek ismeretében, a
következő soros ülésre - további döntéshozatalra terjessze a Képviselőtestület elé.)
A képviselők a nyílt ülés keretében:
Megalkották az önkormányzat 2016. évi
átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletet.
Módosították:
– az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.)önkormányzati
rendeletet,
– az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról szóló 10/2014.(VIII.28.)önkormányzati
rendeletet. (utóbbi rendelet esetében emelték a bérlakás pályázat pozitív elbírálásához
szükséges jövedelemhatár felső határát)
A képviselők zárt ülést is tartottak.
Az 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.
A képviselők 1 db lakáscélú támogatás
odaítéléséről döntöttek. A pályázó 200.000

Ft-os vissza nem térítendő támogatáson
felül 1.000.000 Ft-os kamatmentes kölcsönt
kért és kapott üllési ingatlan megvásárlásához.
A testület 1 db bérlakás pályázatról is
döntött. A pályázó 2016. január 15-től jogviszonyt létesíthetett a Dorozsmai út 82/2.
szám alatti lakás bérletére.
A képviselők 2016. január 14-én rendkívüli, nyílt ülést tartottak.
Képviselőtestület döntött arról, hogy a
kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény rendelkezései alapján a kéményseprőipari közszolgáltatást Üllés Nagyközségi Önkormányzat és a Szegedi Kéményseprőipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között
2013. november 4. napján kötött szerződés
szerint annak lejártáig (2023. december 31ig) biztosítani kívánja azzal a feltétellel, hogy
a lakosság számára – 2016. július 1-jétől térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás fedezetét kizárólag az állami költségvetés biztosítja.
A nyílt ülés előterjesztéseit, anyagát
a
http://www.ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek link alatt, a nyílt ülésről szóló
december 15-i jegyzőkönyvet a http://ulles.
hu/kepviselotestulet/2015-kepviselotestuletjegyzokonyvek link alatt, a január
14-i jegyzőkönyvet a http://ulles.hu/
kepviselotestulet/2016-kepviselotestuletjegyzokonyvek link alatt olvashatják
(A fenti a rendeleteket elektronikusan
Üllés nagyközség honlapján a http://www.
ulles.hu/rendeletek link alatt, illetve nyomtatásban a Polgármesteri Hivatal Titkárságán,
valamint Ügyfélszolgálatán tekinthetik meg.)
Nagy Attila Gyula polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2016. február 9-én, kedden 17 órakor ülés
tart a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő
termében, melyre meghívja a település
lakosságát.
Napirendek:
1) A 2016. évi költségvetés elfogadása
2) Helyi önszerveződő közösségek beszámolója, pénzügyi támogatása – pályázatok elbírálása
3) Üllés Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi közbeszerzési terve
4) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2016. FEBRUÁRI étkezési térítési díjak befizetését: 7-13 óráig
február 1-jén, hétfőn
7-13 óráig,
február 2-án, kedden
7-13 óráig,
február 3-án, szerdán
7-15 óráig,
február 4-én, csütörtökön
7-13 óráig,
február 5-én, pénteken
7-12 óráig.
lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14.00 óráig.
Kérem a fenti időpontok betartását!
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

BOLDOG

SZÜLETÉSNAPOT! SZÉPKORÚ
KÖSZÖNTÉSE

Ádám Antal Mihályt – aki a közelmúltban
töltötte be 90. életévét – január 18-án Nagy
Attila Gyula polgármester személyesen köszöntötte otthonában.
Kívánom Anti bácsi, hogy még egy párszor köszönthessük „kerek” évfordulóján.
Legyen sok ilyen szép napja.
Születésnapja alkalmából további jó
egészséget kívánunk!
dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉRMET
ADOMÁNYOZTUNK

A Képviselőtestület 2015. december 9-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:
Dr. Csonka Erika
Üllés Arany János utca 25. szám alatti
lakos és
Ferenczi Attila
Üllés Móra Ferenc utca 66. szám alatti
lakos.

December hónap az adventi készülődésről szólt intézményünkben. A hagyományokhoz híven időseink saját kezűleg készítették
el a karácsonyi asztali díszeiket, a fellépő
gyerekek számára kis ajándékot, és finom
házias süteményeket sütöttek, természetesen a mézeskalácssütés, és a fenyőfa feldíszítése idén sem maradhatott ki.
December 16-án karácsonyi ünnepséget tartottunk a Szociális Központban, ahol
megtisztelt bennünket jelenlétével Nagy
Attila Gyula Polgármester Úr, és Csótiné Ör-

dög Edit a Homokháti Szociális Központ Intézményvezetője. Az Üllési Csigabiga Óvoda
cica csoportos óvodásai adtak nagyon szép
karácsonyi műsort, majd Simon Józsefné
saját költeményű verseit hallgathattuk meg.
A családias hangulatú beszélgetés alatt az
idősek által készített finom süteményeket
fogyaszthatták a résztvevők.

A kitüntetettek a díjat Advent negyedik
vasárnapján – a Karácsonyvárás rendezvénysorozat keretében –vehették át.
Nagy Attila Gyula
polgármester

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI

Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – 2016. 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, 0620/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2016. február 6-7
Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
2016. február 13-14.
Dr. Papp Zalán
06/20/973-9149
2016. február 20-21.
Dr. Kovács Tibor
06/30/965-3114
2016. február 27-28.
Dr. Szőke Csaba
06/30/324-5032
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MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET HÍREI
Értesítjük tagjainkat, hogy ez évi első
összejövetelünk 2016. február 12-én pénteken 15 órai kezdettel kerül megrendezésre a
Déryné Kulturális Központban.
A februári hónapban újra lehetőség nyílik csütörtöki napokon a gyógytornára, és a
Bremer gépes kezelések igénybevételére.
Időpontot a 06-30-383-4976 –os telefonszámon lehet egyeztetni. A februári alkalommal
lehetőség nyílik a 2016-os éves tagdíjak
befizetésére. Kérjük, a kiskönyveket hozzák
magukkal.
Decemberben lezajlott az éves beszámolóval egybekötött évzáró ünnepségünk,
melyre a Mozgáskorlátozott Egyesület Elnök
Asszonya személyesen látogatott el. Nagy
Attila Gyula Polgármester úr is megtisztelt

bennünket a részvételével. A Fontos Sándor
Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak színvonalas műsorát tekinthettük meg, melyet
ezúton szeretnénk megköszönni. A köszöntő beszédek után megtartotta a beszámolót a csoporttitkár, igen eseményben dús
évet tudhatunk magunk mögött, a jövő évi
tervekről is beszélgettünk. A csoporttagok
finom süteményeket készítettek, kellemes
beszélgetéssel, jó hangulatban telt a délután
hátralévő része Tanács Zoltán, és felesége
Matildka, illetve Bárkányi Renáta citerás
műsora mellett.
Ebben az évben is szeretettel várjuk a
régi és új tagjainkat!
Lapuné Füredi Andrea
Csoporttitkár

ADVENTI ÉDES-SÓS ÖRÖMÖK

Édes-sós örömök – karácsonyi aprósütemények versenyére számos finomság
érkezett be. A zsűrinek egyáltalán nem volt
könnyű dolga, hiszen már az is nagy feladat
volt, hogy végig kóstolja a jobbnál jobb sütiket. Nem csak az ízlelőbimbók jártak virtuóz
táncot a kóstolás során, hanem az esztétikai
élmény sem volt utolsó dolog, amit a sütemények nyújtottak. Köszönjük a résztvevőknek, hogy megmutatták, hogy mennyire változatos édes-sós aprósütemények kerültek
az otthoni asztalokra az ünnep alkalmából és
megosztották velünk ezt az élményt. Minden
résztvevő a IV. Adventi hétvégén, ünnepélyes keretek között Nagy Attila Gyula polgármester úrtól vehette át a díjat.

Sós örömök:
I. Dudás Vinczéné
II. Kálmán Ferencné Terézia
III. Bakó Tiborné
Különdíjat kapott: Kádár Németh Erzsébet
Édes örömök:
I. Vass Amarilla
II. Egri Zoltánné
III. Tanács Zoltánné
Különdíjat kapott: Matuszka Erika
Emléklapot kaptak:
Ágoston Lili,
Czékus Antalné,
Hunyadvári István,
Kálmán Ferencné,
Olasz Bettina

Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ igazgatója

ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Értesítjük a klubtagokat, hogy a következő összejövetelünk 2016. február 18-án
17órai kezdettel kerül megrendezésre a Napos Piac épületében. Téma: Víz hatása a
szervezetünkre.
Decemberben megtartottuk az évzáró
ünnepségünket. A Fontos Sándor Általános Iskola 3. osztályos tanulói karácsonyi
műsorát nézhettük meg, mely igen szívet
melengető, jókedvre derítő volt. Köszönjük
a gyerekeknek, és felkészítő tanáraiknak,
Ótottné Vörös Zsuzsannának, és Lajkóné Tari
Ágnesnek.
Ezután interaktív beszélgetést folytattunk Dr. Csonka Erika vezetésével arról ,
hogy kinek mit adott az elmúlt év. Készműves foglalkozással tettük tartalmasabbá
az est hátralévő részét, karácsonyi asztali
díszt készítettünk. Ezután elfogyasztottuk a
Markovics Attila által készített különleges
halvacsoránkat. Nagy Attila Gyula Polgár-
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mester úr is részt vett az ünnepségünkön,
köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat,
betekintést nyerhetett, hogy hogyan zajlik
egy-egy alkalom, és aktív részvételével erősítette a csapatot. Köszönjük szépen Fábián
Józsefné Ilikének, hogy minden évben időt
szakít a csoportra, egy-egy hasznos témával
igyekszik gyarapítani tudásunkat, és köszönjük neki a felajánlást.
A januári foglalkozáson a témánk volt:
„Mit üzen a tested?” Dr. Csonka Erika arról
beszélt, hogy a lelki betegségek miatt milyen testi tünetek léphetnek fel. Sokan saját
testük tekintetében is összefüggéseket véltek felfedezni a téma kapcsán. Fontos, hogy
figyeljünk testünk jelzéseire. Idén is szeretettel várunk minden régi és új tagunkat, és
köszönjük mindazoknak a munkáját, akik az
elmúlt évben támogatták a klub működését!
Lapuné Füredi Andrea

www.ulles.hu

KARÁCSONYI VISSZATEKINTŐ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Minden év decemberben meghirdetésre kerülnek a különböző
karácsonyi akciók. A 2015-ös évben sem volt másként- a cipős doboz akció keretében helyi adakozásból és a szegedi gyűjtésből 31
cipős dobozba gyűlt ajándék és sokan könyveket is kaptak meglepetésként, mert magánszemélyek és a Vöröskereszt Csongrád megyei
szervezete is adományozott ismeretterjesztő, kifestő és mesekönyveket- főként a kisebbek számára.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat köszönetet mond minden segítőnek és támogatónak, akik az adventi hétvégék megvalósításához
hozzájárultak.
2015-es Adventi hétvégék rendezvénysorozat támogatói:
Intézményeink dolgozói, a Déryné Kulturális Központ, a Technikai
Csoport, az Üllési Önkormányzati Konyha, az Üllési Polgárőr Egyesület,
a Fonó Néptáncegyüttes, a Rézhúros Banda, a Csiga-Biga Óvoda óvodásai, betanította őket Marótiné Hunyadvári Zita, Zádoriné Bata Zsuzsanna, Jerneiné Masa Tünde, az általános iskola 3. osztályos tanulói
és betanító tanáraik Lajkóné Tari Ágnes és Ótottné Vörös Zsuzsanna,
Királydinnye Citerazenekar, Estike Népdalkör, Old Gold Boys együttes, 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, kenyér, lilahagyma, fehérretek, alma, kürtöskalács, többféle nyalóka, gumicukor,
szaloncukor, ropi, plüss játék, kocsikáztatás felajánlásaikkal: Bali 23
Étterem Üllés, Balogh Ferenc, Barna Dániel, Bokor József, BOZSITY
BT., Czakó Sándor, Döme László, Dr. Csonka Erika, Dr. Nyári Károly, Dr.
Ország Orsolya, Dr. Vezendi Tamás, Dudás János, Fodorné Bodrogi Judit, Frányó Péter kürtöskalács-készítő, Gyuris Géza, Héjja László, Kocsis
Beáta, Italdiszkont Németh László, Juhász Attila, Juhász Imre, Kuklis
Sándorné, Mar-Mon Bt., Mihálffy László, Nagy Gyula, Péter Mihály,
RÖFI-KER HÚSBOLTOK KFT., Seres Lajos, Simhercz Zoltánné, STABIL
SPED Kft., Szabó és Társa Bt., Szifischerné Farkas Ilona és Szifischer
József édességárus, Tóth András, TUTI- TURI, Üllési Szent Pál Patika,
ZÖLD SAROK GAZDABOLT.

Az egy kilónyi törődés akcióban tartós élelmiszerek gyűltek öszsze, melyeket összerendezve adtunk át, főként helyi, egyedül álló
személyeknek, akik a Szociális Központ látóterében vannak. Most
első ízben voltak olyan adakozók, akik megkérdezték, hogy mire van
leginkább szükség, és mint mindig, most is a készétel konzervből volt
kevesebb, amit végül sikerült beszereznünk a támogatások jóvoltából. A Vöröskereszt további 10 csomaggal segített, melyben tartós
élelmiszerek voltak és a falukarácsonyon lettek kiosztva.
A téli szünet kezdetén pedig gyerekkarácsonyi rendezvényen készültünk az ünnepekre, díszítettünk ajándéktasakot, hajgumiból ékszert, méhviaszból gyertyát, néztünk mesét és volt süti, közös játék
és sok meglepetés, mert senki sem ment haza üres kézzel.
A rászorulók nevében tisztelettel köszönjük az adományokat!

Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné K. K. ig.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Szociális Központ munkatársai

A Homokháti Szociális Központ szolgáltatása:
Ingyenes pszichológiai tanácsadás
– szorongással, hangulatzavarokkal,
– családi problémákkal, gyermeknevelési, párkapcsolati kérdésekkel,
– szenvedélybetegséggel (alkohol-, drog-, gyógyszerfüggőséggel,
munkamániával),
– krízishelyzettel, életvezetési nehézségekkel küzdők számára.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tóth Mihály Dorozsmai úti,
Dobi Gyuláné Bem József utcai, Illés Józsefné Dózsa György utcai és
Hódi Valéria Petőfi Sándor utcai lakosoknak, akik fenyőfa felajánlásaikkal támogatták az Adventi ünnepségsorozat minél színvonalasabb
megrendezését, valamint biztosították az intézményi karácsonyfákat.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Üllésen a Polgármesteri Hivatalban minden kedden.
Elérhetőségek: Jakabos Boglárka: 30/570-4978
e-mail: konzultacio@hoszkp.hu
Időpont-egyeztetés előzetes telefonos bejelentkezés alapján!
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat nyitva tartása
2016. január 1-től megváltozott:
Pénteki napokon nincs ügyfél fogadás. Köszönöm megértését!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Dr. Csonka Erika doktornőnek és csapatának nagyon köszönöm a
karácsonyi ajándékot, a teknősbékát.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép februári
számának lapzártája: 2016. február 17-én szerdán lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – SZERDÁN 12 óráig – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük
a határidő betartását.
Köszönjük!

Sárközi Szabolcs
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TANYAI TANODA

VÁLTOZÁS!

A Vállalkozók és Értelmiségiek Szövetsége Üllés Egyesületének a 35/2015/VI.30) FM
rendelet alapján a Tanyafejlesztési program keretében benyújtott pályázatát a Herman Ottó
Intézet jóváhagyta.
A pályázat keretében előadás-sorozatot szervezünk a tanyán élő üllési lakosság részére,
melynek elsődleges célja a tanyasi életmód megbecsülésének elősegítése, a hagyományos
tanyasi kultúra megőrzése, valamint a tanya-gazdaságok megerősítése.

A Forrás-IV Beruházó Víziközmű Társulat
ügyfélszolgálati irodájában (Forráskút, Fő u.
72.) az ügyfélfogadás rendje 2016. január
25-től megváltozik.
Személyes ügyintézésre csak előzetes
időpontegyeztetés után lesz lehetőség!
Elérhetőségeink:
Telefon: 30/505-10-13; 30/505-58-59
Email: vizikozmu.fkut@napnet.hu
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy a szennyvízberuházás alatt használt
06-80/621-128 zöldszám megszűnt!
A beruházással összefüggő bejelentéseket
ezentúl az önkormányzatoknál tehetik meg.

Előadások helyszíne: Erdei Iskola
Időpontja: 2016. február 9. – április 19. között (keddenként 17 órától)
február 9.
február 16.
február 23.
március 01.
március 08.
március 22.
március 29.
április 05.
április 12.
április 19.

“Tanrend”:
Vállalkozásfejlesztési pályázati eszközökkel
Üzleti tanácsadás
Tanyasi turizmus lehetőségei, megvalósítási forrásai
Családi gazdálkodás lehetőségei
Költségkímélő környezettudatos gazdálkodási módok (zöldiesítés)
Környezetünk kincsei – tapossuk az értékeket! (gyógynövényeink)
Elfelejtett mesterségek
Helyi sikeres projektek bemutatása – cél a pályázási kedv növelése
Ökogazdálkodás – biokultúrák elterjesztése a mezőgazdaságban
Saját termék előállítása, a piacrajutás lehetséges útjai

Az előadásokat kb. 1 órára tervezzük, amelyet minden esetben kötetlen beszélgetés követ, a
résztvevők észrevételi és igényei szerint.
Minden érdeklődőt várunk!
VÉSZ Üllés Egyesület

Maróti Mihály elnök Forrás-IV Beruházó VKT

FALUGAZDÁSZ HÍREK
A falugazdászok ügyfélfogadása:
hétfő, kedd 800-1600
Halász Zsolt 30/337-2535
csütörtök 800-1200
Czakóné Dudás Mónika 70/4893-853
A 2015. december 31-vel hatályát vesztett
őstermelői igazolványok cseréjét kérelmezzék a falugazdásznál.

MÁRTON ÁRON
Hetvenhárom éve 1943. január 12-én
kezMa már nagyon sokan járják Erdély természeti kincseit, és ismerik meg az erdélyiek vendég szeretetét. Tapasztalatom szerint
viszont nagyon keveset tudnak Erdély szellemi kincseiről és az alkotóik példamutató
életéről.
Ezért is örültem mikor megtudtam a
nemzetpolitikai államtitkárság Márton
Áron-emlékévet hirdetett az erdélyi püspök
születésének 120. évfordulójára. A tavaly
– püspökké szentelésének 77. évfordulóján
– december 24-én kezdődött emlékév világi
fővédnöke Áder János köztársasági elnök, az
egyházi fővédnöke Jakubinyi György gyulafehérvári érsek.
Ki is volt Márton Áron? A 20. század
erdélyi nagyok Panteonjában egyik fő hely
Márton Áront illeti meg.
Életpéldája kiemelkedő mind a katolikus egyház, mind pedig az egyetemes magyarság számára. Személye összefonódott
az igazság védelmével, népe és a körülötte
élő közösségek – nemzetiségre és vallási
hovatartozástól függetlenül - érdekeinek
képviseletével. Alakja kikerülhetetlen a 20.
századi erdélyi és kárpát-medencei magyar
történelem, valamint a kelet-közép európai
kommunista diktatúra évtizedeinek tárgyalása során.
A csíkszentdomokosi székely családban született Márton Áron a csíksomlyói
és csíkszeredai elemi tanulmányok után a

6

1896 -1980

gyulafehérvári katolikus főgimnáziumban
érettségizett. Közvetlenül ezután a magyar
hadsereg katonájaként az olasz fronton,
Doberdónál, aztán a román betörés ellen az
Ojtozi-szorosban, majd ismét olasz fronton
harcolt. Háromszor sebesült meg és hadnagyi rendfokozattal szerelt le. A háború végén
a Székely Hadosztály tagjaként folytatta a
védelmi harcot.
A háború után kezdi el teológiai tanulmányait, és 1924-ben szentelik pappá. Papként
először Gyergyóditróban szolgál. 1930-32
püspöki titkár, 1932-36 között pedig egyetemi lelkész Kolozsváron. Emellett népnevelői munkát végez, püspökké szentelésig
szerkeszti az Erdélyi Iskola c. oktatásügyi és
népnevelési folyóiratot. 1934-től az Erdélyi
Római Katolikus Népszövetség igazgatója,
1936-tól pedig a kolozsvári Szent Mihály
templom plébánosa lesz.
1938. december 24-án gyulafehérvári
püspökké nevezi ki XI. Pius pápa. Püspökszentelésére 1939. február 12-én került sor a
kolozsvári Szent Mihály templomban. 19401944 közötti években - amikor a második
bécsi döntés következményeként a gyulafehérvári egyházmegye nagyobbik része viszszakerült Magyarországhoz, de Romániában
maradt az egyházmegye székhelye és több
mint félmillió magyar - Márton Áron vállalta
a sorsközösséget a kisebbségben maradt
dél-erdélyi magyarsággal. Az elnyomás és a
háború megpróbáltatásai közepette beszédei

és körlevelei biztatást jelentettek a kilátástalanságban.
1945-49 között kiépülnek Romániában
a szovjet típusú államberendezkedés, Áron
püspök ebben az időszakban, körleveleiben,
beszédeiben gyakran foglalkozik az emberi
és kisebbségi jogokkal, a keresztény felelősséggel. A hatalom erőszakos egyházellenes intézkedései közepette felkészíti híveit
és papjait a várható eseményekre, és hitük
melletti kitartásra buzdítja őket. Az erdélyi
magyarság érdekében szólalt fel a nemzetközi béketárgyalás előtt, 1946 májusában,
amikor erdélyi közéleti személyiségekkel
együtt memorandummal fordult a magyar
kormányhoz. XII. Pius pápa őt szerette volna
esztergomi bíborosnak kinevezni, azonban
Rákosi Mátyás tiltakozásának hatására elállt ettől, Márton Áron maradt a román uralom alá került Erdélyben. 1949-ben Márton
Áron püspököt is letartoztatták, különböző
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börtönökben, köztük a hírhedt máramarosi
és a földalatti jilavai börtönökbe sínylődött.
Csupán 1955. március 24-én térhetett viszsza Gyulafehérvárra. Ekkor újjászervezte a
teológiát, ahová a betiltott görög katolikus
egyház papnövendékeit is felvette. Körleveleiben az igazság és a szeretet útjára
buzdította a híveit. Bérmaútjai ünnepszámba mentek, hívei tömeges bérmálkozását a
hatóságok csak úgy tudták megakadályozni,
hogy házi őrizetre ítélték. Szabadságától tíz
évre fosztották meg, de ezt követően is titkosrendőrök figyelték és gáncsolták egyházi
rendelkezéseinek végrehajtását. A házi őrizet után (1967-től) amíg egészsége engedte
(1974-ig) bejárta egyházmegyéjét. Puszta jelenléte is megújulást eredményezett. Ahogy

élete, úgy halála is üzenet értékű: 1980.
szeptember 29-én, Szent Mihály napján, az
egyházmegye és a gyulafehérvári székesegyház védőszentjének ünnepén szólította el
a földi létből Teremtője. (Két nappal később
II. János Pál pápa a római Szent Péter téren
személyesen jelentette be Márton Áron halálát a világnak.)
A magyarországi Mindszenty József bíboros és a lengyel Stefan Wyszy ski bíboros
helytállása mellett Márton Áron áldozatvállalása is százezrek életét erősítette. Az igazság
védelmében és a szeretet szolgálatában felvállalt élete a mai magyar társadalom számára is példaértékű. Írásai útmutatóak.
Íme, kolozsvári plébánosi beiktatásakor
mondott hitvallása:

„Bölcsőm közönséges deszkából volt
összezárva, amilyen lesz a koporsóm is.
De fáját a csíki hegyekből vágták, ahol
az őrt álló fenyőerdők koszorúja gyökerével
sziklába kapaszkodik, s makacsul állja a viharok tépését; ahol az emberek századok óta
küzdenek a mostoha életviszonyokkal, mert
tudják, hogy a sötét borulat mögött ott van
Isten, s beléje vetik bizalmukat.
Innen jöttem, s nem hoztam mást, csak
a halálos szerelmet népem és az emberek
iránt, s a katolikus hitet, melyet hitvalló és
hitükből élő nemzedékek a Csíksomlyói Mária lábainál mélyítettek el, és örökítették át a
századok során.”
Tóth András

A DONI KATASZTRÓFA
Hetvenhárom éve 1943. január 12-én
kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, és napok alatt szinte teljesen megsemmisült a kétszázezres 2. magyar hadsereg.
A magyar katonák sem fegyverzetben, sem
ruházatban nem volt felkészülve a téli hadviselésre, több történész szerint a honi alakulatoknak egyenesen a golyófogó szerepét
szánták a döntéshozók. A katonai vezetés
tisztában volt a felszerelés problémáival,
azonban mindenki gyors német győzelemre,
könnyű hadjáratra számított, illetve a szövetséges német hadvezetés ígéretet tett arra,
hogy szükség esetén a hadsereget ellátja a
legjobban hiányzó korszerű fegyverzettel. A
hadsereg összlétszáma kb. 200 000 főt tett
ki, parancsnoka vitéz Jány Gusztáv vezérezredes volt. A mieink a németek sztálingrádi
támadásának balszárnyát biztosították a
Donnál. Állasaikat már augusztusban elfoglalták. Azonban. a -30-40 fokos hideg és a
felszerelésbeli hiányosságok harccselekmények nélkül is súlyos veszteségeket eredményeztek.
1943. január 12-én, -30 fokos hidegben
(a hadtest naplója -42 fokot rögzít), erős
harckocsi támogatással megindult a szovjet
támadás az arcvonal északi részén (az urivi
hídfőben). Az itt védekező 7. k.ho 4. gyalogezrede a nagy hideg ellenére hősiesen védekezett, az első támadásokat visszaverte,
de hamarosan teljesen felmorzsolódott. A
szovjet páncélosok áttörték az arcvonalat. A
résen átözönlő szovjet egységek a magyar
hadsereg hátába kerülve először megsemmisítették az arcvonal mögött védtelenné vált
tüzérséget, majd oldalról és hátulról bekerítették az arcvonalat továbbra is mereven tartani próbáló magyar csapatokat. A hadsereg
részekre szakadt.
A német felső vezetés megtiltotta a
Cramer-csoport bevetését (az egész sztálingrádi arcvonalon ez volt a német hadsereg
egyetlen tartaléka), ugyanakkor ismételten
megtiltották a magyar hadsereg számára a

visszavonulást ("az utolsó emberig kitartani
a Donon"). A támadás második fázisa (déli
rész, Scsucsje falu közelében) felváltás közben lévő csapatokat ért (19. és 23. k.ho), pánik tört ki, a menekülő csapatok összekeveredtek a fegyvertelen felváltó alakulatokkal.
Az arcvonal órák alatt felbomlott, a katonák
rendezetlen tömegben menekültek hátra.
A gyorsan mozgó szovjet ékek (harckocsik
és sígyalogság) benyomultak az arcvonal
mögé, a fegyveres ellenállást megkísérlő
csoportosulásokat megsemmisítették, az
ellen nem álló menekülőket lefegyverezték,
de utána hagyták őket tovább menekülni, a
fegyverteleneket nem bántották. Ennek hatására a legénység eldobálta fegyvereit és
megindult a hómezőkön keresztül nyugat
felé. A felbomlott alakulatok a rendes utakat
elkerülve vonultak vissza, egyrészt szovjet
légitámadásoktól, másrészt saját tisztjeiktől
és tábori csendőrségüktől való félelmükben.
Több összecsapásra került sor a szintén
visszavonuló, de rendezettebb és jobban felszerelt német csapatokkal, akik a honvédek
maradék felszerelését erőszakkal elvették, illetve nem engedték őket az általuk megszállt
falvakban éjszakázni. A rendkívüli hidegben
minden éjszaka a legyengült, lerongyolódott
emberek ezrei fagytak halálra, az életben
maradottak pedig tovább vánszorogtak.
Melegedni, megpihenni az elpusztított, felgyújtott falvak tüzénél tudtak, táplálékul a
megfagyott lovak húsát ették.
A hadsereg maradékát kb. 100 km-re a
Dontól nyugatra próbálták összeszedni. A
zöme február elején érkezett meg, de még
márciusban is érkeztek katonák, voltak, akik
majd 300 km-t gyalogoltak. Március 3-ig
2913 tiszt és 61116 fő legénység érkezett be.
Elveszett mintegy 100-120 ezer ember.
Az elesettek és fogságba esettek pontos
számát megállapítani nem lehet, azonban
a szovjet csapatok fent említett harcmódja
miatt a foglyok száma aránylag csekély volt,
és ezek nagy részének sorsáról sem sokat
tudunk.

Január 24-én Jány vezérezredes kiadta
hírhedt „A 2. magyar hds. elvesztette becsületét…” kezdetű hadparancsát, amelyben a
katonákat gyávasággal vádolta, és drasztikus fegyelmező intézkedéseket rendelt el. A
parancs osztatlan felháborodást keltett. Horthy márciusban a parancs visszavonására
utasította Jányt.
A hadsereg maradványait április végén
hazaszállították, a hadsereg parancsnokság
működését 1943. április 30-án beszüntette.
Úgy gondolom ideje, hogy kíméletlen
őszinteséggel szembenézünk önmagunkkal,
hibáinkkal és mulasztásainkkal. Ideje, hogy
nemzeti tragédiánkból tanulva kezünkbe vegyük népünk és nemzetünk sorsának alakítását, és ideje megvalósítanunk a nemzeti
önrendelkezés alapelveit. A 73 évvel ezelőtt
történt tragikus eseményre emlékezve újra
és újra felmerül a kérdés: "miért?" Kállay
Miklós egykori miniszterelnök szavait idézve: "az nem kétséges, hogy semmi keresnivalónk nem volt ebben a háborúban". Ennek
ellenére a magyar bakák nemcsak idegen
érdekekért, hanem a hazájuk védelmében
harcoltak és haltak hősi halált a távoli orosz
harcmezőkön.
Az Üllési Páduai Szt. Antal templomban
január 31-én az esti 1600-s szentmisét a Donkanyarban elesettek lelki üdvéért ajánljuk fel,
mindenkit várunk, akik egy szentmise keretében emlékezni szeretnének a hőseinkre.
Tóth András
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TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
Szóbeli kezdeményezésünkre az Üllési Körkép egy új rovattal jelentkezik, miszerint Üllés
Nagyközség Képviselő-testületében helyet
foglaló képviselők beszámolhatnak időnkét
önként vállalt munkájukról, tájékoztathatják a
lakosságot előterjesztéseikről, egyéni kezdeményezéseikről. A beszámoló nem kötelező
jellegű, de azt gondolom, ennyivel minimum
tartozunk választóink felé. A képviselői beszámolók sorát ezennel megkezdem, s erre biztatom képviselő társaimat is, számoljanak be
első éves munkájukról, eredményeikről.
Azért szerettem volna önkormányzati képviselő lenni, hogy a lehetőségeimhez mérten,
bár tudásom legjavát adva, tapasztalataimat,
ötleteimet a közösség hasznára fordíthassam.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom tagja
vagyok, a helyi alapszervezet támogatásával
lettem képviselő. Sokan azt gondolják, ha valaki pártszínekben indul a választáson, akkor
csak is szigorúan vett pártpolitikai csatákat
akar megvívni. Ez, természetesen, téves megközelítés. Párttagként olyan szakmai háttér
segítséget kaphatnak kiváló emberektől, akik
valóban magyar nemzeti érdekeket képviselnek. Gondolok itt elsősorban országgyűlési
képviselőkre, szakpolitikusokra, a Jobbik megyei képviselőire.
Üllésen eddig igen egyoldalú gondolkodás
érvényesült, többnyire narancsos kormányzati elképzelések valósultak meg, de ezek közül
némely fejlesztés, hosszú távon, nem minden
esetben célra vezetőek, és teljességgel felesleges. Inkább nevezhető látványberuházásnak
és politikai marketingfogásnak, mint hasznot
hozó, a település előre menetelét szolgáló
intézkedésnek. Gondolok itt a brikettüzemre,
mely sajnos annak ellenére lett pár hónap
után felfüggesztve, hogy anyagilag jelentős
támogatást kapott, a médiában pedig sikeres
munkahelyteremtésként lett közölve. Mi azt
szeretnénk ha a forrásokat körültekintőbben
használnánk fel a jövőben.
Szemléletváltást szerettünk volna elérni,
ezért is akartunk minél nagyobb létszámmal
bekerülni az újonnan felálló képviselő testületbe tavaly ősszel, és visszagondolva az elmúlt
egy évre, sikereink tükrében most már bátran
elmondhatom, szükség volt a vérfrissítésre.
Sajnos, csak személyem képviselheti a radikális nemzeti erőt Üllés Nagyközség Képviselő-testületében, és meggyőződésem, hogy a
helyi Jobbik elnökének, Csongrád megyei alelnöknek, Dobi Zsoltnak a munkája, felkészültsége és rátermettsége nagy segítség lehetne
a testületnek.
Az elmúlt években nem volt bevett gyakorlat, hogy az önkormányzati képviselők írásos
előterjesztéseket nyújtottak volna be. Merőben más szemlélet, hogy én egy év alatt - a
fent is említett helyi Jobbik segítéségével, támogatásával - több írásos és számos szóbeli
javaslatot tettem, melyeket szeretnék most
megosztani Önökkel. Az üllési lakosok érdekit
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szem előtt tartva támogattam minden olyan
kezdeményezést, módosítást, mely építő lehet
a helyiek jövőjére nézve és kizárólag mindanynyiunk számára fontos szempontok szerint
összeállított előterjesztésekkel igyekszem
tovább építeni településünk fejlődését. Első
sorban a becsületes, dolgozó emberek érdekeivel kívántam foglalkozni minden területen,
mivel – sajnos – ez a réteg kapja a legkevesebb anyagi és erkölcsi támogatást a jelenlegi
rendszertől. Számos alkalommal foglalkoztam
a közbiztonság, a közlekedésbiztonság, a köztisztaság kérdésével, mely felvetések után
pozitív változások következtek be akár a csatornázási munkálatokat végző vállalkozók, akár
a Technikai Csoport közreműködésével. Megemlíteném az útfelbontások következtében
kialakult balesetveszélyes körülmények megszüntetésében és a havazás következtében oly
sokszor balesetveszélyes kerékpárút és járdák
tisztíttatásában tett intézkedéseimet. Ezúton
is szeretném megköszönni az illetékeseknek,
hogy meghallgatták észrevételeimet és tettek
a hibák elhárításának érdekében.
Ahogy választási programunkban is leírtuk, első intézkedéseink közt a mezőőri szolgálatot kezdeményeztük. Bár szerettük volna
elérni, hogy munkakör betöltésére üllési, helyi
lakost alkalmazzanak, egyéb okok miatt erre
nem kerülhetett sor, mindenképp elmondható, hogy a mezőőrség megalakítása, nagyban
növeli a külterületeken és a belterületen élők
biztonságérzetét, nyugalmát. Alapszervezetünk kezdeményezte a településen dolgozó
köztisztviselők javadalmazásának emelését
vagy egyéb pénzügyi kompenzációját. Az elmúlt években felére csökkent a hivatalban
dolgozók létszáma. A létszámcsökkentéssel
nem lett arányosan kevesebb az elvégzendő
feladat, sok esetben a dolgozók leterheltsége
a feladatok szétosztásával csak nőtt. A helyi lakosok számára fontos hogy a hivatalos
ügyeiknek intézése minél szakszerűbben, számukra megnyugtató módon és gördülékenyen
történjen. Ehhez elengedhetetlen a hivatalban
dolgozó köztisztviselők áldozatos és színvonalas munkája, amihez megfelelő erkölcsi
és anyagi megbecsülés kell, hogy járuljon.
Szintén sikeres előterjesztést nyújtottunk be,
az egész településre kiterjesztett, ingyenesen
elérhető, vezeték nélküli internet használatra,
így ha sikerül a technikai, anyagi illetve egyéb
kérdéseket tisztázni, rövidesen minden háztartás több ezer forintot tud megtakarítani havonta. Választási programunknak megfelelően a
napokban kezdeményeztük, hogy a település
vezetése vegye fel a kapcsolatot a Dél-alföldi
Közlekedési Központ Zrt. illetékeseivel, és próbáljanak megoldást találni a munka és iskola
után, vagyis délután 2 óra és fél 7 között kialakult áldatlan állapotokra a Szegedről Üllésre
tartó buszjáratokon.
Támogattam a helyi iparűzési adó mértékének csökkentését, mellyel a kisebb vállal-

kozások terheit enyhítettük, figyelemmel kísérem a bölcsőde, óvoda és iskola működését,
fejlesztéseit. Támogattam továbbá a fiatalok
házvásárlásához adható kamatmentes hitel és
vissza nem térítendő támogatás létrehozását.
Természetesen az elért eredmények mellett voltak el nem fogadott javaslataink is, s a
sikerek mellett ezekről szintén kötelességemnek érzem, hogy tájékoztatást adjak. A szociális segélyekkel, támogatásokkal kapcsolatban
több olyan módosítást készítettünk elő, melyek a település költségvetését kímélhették
volna. Szerettük volna kiszűrni azokat, akiknél nem indokolt az anyagi támogatás, most
mégis részesülnek az adófizetők által befizetett
összegekből. Sajnos, aki valóban rászoruló így
kevesebbhez juthat hozzá és a keményen dolgozó emberek adója nem csak olyanhoz jut el,
aki ténylegesen nehéz helyzetben van. Szintén
ki akartuk szűrni segélyezettek köréből az olyanokat, akik több ingatlannal is rendelkeznek,
büntetett előéletűek, vagy aki a könnyen megkapható segély miatt költözött Üllésre. Több
példa is volt/van, aki amint házat vett itt, vagy
csak albérletbe költözött ide, az első adandó
alkalommal bekopogtat a hivatalba segélyért.
A Képviselő-testület nem hagyta jóvá teljes
formájában a szigorításra tett javaslatokat…
Mint ahogy szintén elutasításra került azon
előterjesztésünk is, amiben kezdeményeztük,
hogy a település támogassa - ha csak jelképes
összeg átutalásával is - a közeli Ásotthalom
harcát a bevándorlás elleni harcban. Történt
ugyanis, hogy az ottani jobbikos polgármester
állami segítséget kért a régi elavult mezőőri
autó cseréjéhez. Természetesen - és hozzáteszem, sajnos – a fideszes belügyminiszter
nem tudott felülemelkedni a pártpolitikán,
ezért a kérést elutasította, ezért a találékony
polgármester a nemzethez fordult, és közadakozásból vásárolta meg az új, minden igényt
kielégítő terepjárót. Szóval, ehhez szerettünk
volna települési szinten segítséget nyújtani.
A szigorúan vett képviselői munka mellett
szerveztünk egy lakossági fórumot is, melyen
a Jobbik és az Országgyűlés alelnöke, Sneider
Tamás volt a vendégünk. Meggyőződésünk,
hogy választási kampányidőszakon kívül is
fontos a felmerült kérdésekre válaszokat adni,
fontos a személyes kapcsolattartás, és fontos
az emberek véleményét meghallgatni. Sajnálom, hogy önkormányzati képviselő társaim,
a személyes meghívás ellenére sem érezték
úgy, hogy jelenlétükkel megtiszteljenek egy
közjogi méltóságot.
Tisztelt Üllési Lakosok! Köszönöm, hogy
elolvasták első éves beszámolómat. Az elkövetkező időszakban is számíthatnak rám,
számíthatnak a Jobbik Üllési Alapszervezetére, számos, a településünk fejlődését célzó
előterjesztést fogunk benyújtani, és ígérem,
ahogy eddig is, minden olyant, ami a köz javát
szolgálja, támogatni fogom.
Németh László, önkormányzati képviselő(Jobbik)
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EGY KONCERT MARGÓJÁRA

FONÓS MIKULÁS
2015

2015. november 28-án régi kedves vendégeket köszönthettünk a Déryné Kulturális
Központban. A Kodoba Florin vezette Kodoba
zenekar látogatott el hozzánk a romániai
Palatka településről. A zenekar már többször koncertezett Üllésen, legutóbb 2012ben jártak nálunk. A zenészeket jól ismeri
és kedveli a táncházba járó közönség, így
nem volt meglepő, hogy a kezdéskor már
egy gombostűt sem lehetett volna leejteni
a művelődési ház nagytermében. A közel
másfél órás koncerten hallhattunk magyar,
cigány és román mezőségi zenéket és nótákat. Papp Lászlónak és Santana Diánának,
no meg Kodoba Florinnak köszönhetően pedig mezőségi táncokban is gyönyörködhettünk. A koncertet meghitté és személyessé

tették Nagy Róbertnek és Papp Lászlónak
a palatkai zenészekkel kapcsolatos korábbi emlékei, színes történetei. A teltházas
koncertet követő táncházban is rengetegen
maradtak. A mulatság egészen reggelig tartott, és a sok pozitív visszajelzés bizonyítja,
hogy valóban érdemes ilyen rendezvényeket
szervezni. Az est folyamán a tánctanításban
Nagy Róbert, a vendégek kiszolgálásában
pedig Lapuné Füredi Andrea és Molnárné
Paragi Katalin voltak segítségünkre. A szódát, mint már olyan sokszor Maróti Zoltántól
kaptuk. Ezúton is nagyon köszönjük nekik,
és köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott
koncertünkre. Reméljük, következő rendezvényünkön is sokukkal újra találkozhatunk.

FONÓS FARSANGI BÁL
Kedves Emberek!

Valentin napi Holdfény Túra

Emlékeztek a tavalyi bálra? Olyan jól sikerült,
hogy a fantasztikus Black Five zenekarral
már hajnalban lefixáltuk a következő évi bál
időpontját, ami 2016.február 13.
A menetrend:
19:00: megérkezel, helyet foglalsz és iszol
egyet-kettőt a régi és új barátokkal.
19:30: A Boka színház előadása
20:30: VACSORA
Ezután már csak szórakozni kell. Két zenekarunk kiváló felállásban fog minket fárasztani
egész éjszaka. A BLACKFIVE szolgáltatja a
party-zenét, a népzenéről Bitó Nándor és barátai gondoskodnak.
A legfontosabb: legyünk minél többen, hogy
együtt mulassunk!
Jelmezben jönni nem kötelező, de ajánlott!
Mondanánk, hogy kötelező letáncolni a belépőt, de ezt úgyis mindenki teljesíteni fogja
magától is.
Belépőjegy ára: 3500 Ft
Jegyek rendelhetőek a Fonónál facebook
üzenetben, személyesen a művelődési házban, vagy telefonon. (Ótott Zsolt 0630/6192535) Mindenkit várunk szeretettel egy fergeteges bulira!

A Fonó

Valentin napnak sejtelmes éjjelén,
Sétára indulunk Üllés környékén.
Párban, és egyedül is jöhet minden egyén,
Az este szerencsét is hozhat a párkapcsolat terén!

Egy pár hasznos dolog még:
- a korhatár 0-99 év
- minden kiskorút felnƅtt kísér
- mellényt, és zseblámpát vigyél

- Indulás február 133-án
- 17 órakor a Szabadság térii park sarkától.

A FONÓ

1 hektár lucerna eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989

Üllés központjában családi ház eladók!
Érd. 06/70/375-8831

Batáta (édesburgonya) eladó.
Ismerje meg, finom, egészséges.
06/30/964-5133

Savanyú káposzta, szelt és leveles hasáb
eladó. Jön az influenza szezon, előzze
meg C-vitamin tartalmú savanyú káposztával! Péter Pál – Wesselényi utca 31.
06/30/822-1986

2015 novemberében titokzatos piros
boríték landolt a Fonó postaládájában. Előző
évi ígéretéhez híven kedves Mikulás bácsink
jelentkezett be hozzánk: szerette volna újra
látni az egykori fonós táncosokat és megajándékozni gyerkőceiket. Mivel csaknem
40 év alatt szépen megszaporodtunk, ezért
megkért bennünket, amennyiben lehetséges
– segítve ezzel hosszú utazását és munkáját
– várjuk őt egy helyen. Így 2015. december
5-e délutánján népzenétől és gyermekzsivajtól lett hangos régi próbatermünk, az üllési
Déryné Kulturális Központ nagyterme.
Mi nagyok, izgatottan készülődtünk,
rendeztük a termet, terítettük és díszítettük
az asztalokat, mintha csak hozzánk jönne a
Mikulás. A várakozás percei lassan teltek,
de hasznosan töltöttük az időt: megtanultunk egy cipőpucoló mondókát, mindenki
kitakarította kiscipőjét és mire végeztünk a
munkával az ajtóban állt a Mikulás. Hellyel
kínáltuk, megvendégeltük, majd vers, mondóka, ének, tánc fejében mindenkinek átadta
a jól megérdemelt ajándékát. Hangsúlyozni
szeretnénk, hogy a Mikulás statisztikája
szerint a jelenlévő gyerekek jóság-indexe
kiemelkedően magas volt, ugyanis egyetlen
egy virgácsot sem kellett kiosztania, ezzel
több környékbeli csoportot tudtunk magunk
mögé utasítani.
A Nagyszakállú után Patyi Zoli bácsival
kalandoztunk a mesék és a mesés hangszerek világában. A kicsik egy rövidke időre
igazi népzenésszé és néptáncossá válhattak,
kipróbálhatták a hangszereket, felpróbálhatták a táncos ruhatár mélyéről elővarázsolt
szoknyákat, csizmákat, kalapokat. A délután
levezetéseképpen még színpadra is álltunk,
ugyanis a gyerekek úgy gondolták, hogy a
táncnak színpadon a helye, így aki gondolta,
velünk együtt rophatta a nagyszínpadon a
moldvai és somogyi táncokat és játékokat.
Este 8 óra tájékára elült a gyerekzsivaj,
elhalkult a népzene, az asztalok visszakerültek a helyükre, a tányérok, poharak ismét
tisztán csillogtak, mi pedig örömmel nyugtáztuk, hogy ilyen sokan már régen vártuk
együtt a Fonó Mikulását. Köszönjük, hogy
eljöttetek, hogy elhoztátok gyermekeiteket,
idén – reméljük – újra találkozunk. Addig is
mindenki legyen nagyon jó!
Üdvözlet a Fonótól
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MEGHÍVÓ
A Magyar Kultúra Napja alkalmából „Mit rejt a falunk?” címmel
programsorozatot indít a Déryné Kulturális Központ.
Mindenkit sok szeretettel várunk a 2016. február 3-án 17 órakor,
a vetítéssel egybekötött úti-beszámolóra.
Bunford Józseffel az elmúlt 4 év kerékpáros túráiról beszélgetünk. Gyermekkori álma vált valóra, mikor kerékpárral eljutott a Fekete-tengerhez, a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsúba és Párizsba is, az
Eiffel-toronyhoz. Jöjjenek el és hallgassák meg érdekes történeteit
a felkészülésről, az utazásról, hogyan szelte át Európát két keréken.
Beszélgetőpartner: Szabó-Kántor Veronika.
Részletes riport a következő Üllési Körképben.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné K. K. igazgató

HARMADIK ALKALOMMAL

Harmadik alkalommal szerveztük meg jótékonysági bulinkat, ami karitatív megmozdulás és szórakozási lehetőség is egyben. A Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány (http://
ujszulottmentokszeged.com/) által üzemeltetett újszülött mentőautók
üzemeltetési költségeibe segítettünk be a beléptetés összegével!
Minden jelenlévő segítő forintjait köszönjük, 232.000 Ft-al támogatni tudtuk a szolgálat alapítványt! Megpróbáltunk a belépőért
cserébe jó hangulatot nyújtani, amiben nagy segítségünkre volt az a
komoly tevékeny háttér, ami nélkül nem sikerülhetett volna a rendezvény megszervezése.
Nagy örömünkre, eszközökben, anyagiakban, felajánlásban
propagálásban több segítő partnerünk akadt. Vendégeink voltak a
Casino együttes, Maricely és Nótár Mary. A nagyterem dekorálását
a Magenta dekorációnak köszönhetjük. Vendéglátó partnerünk a Joker söröző volt.
Köszönjük minden fronton az együtt működést Üllés Nagyközségi Önkormányzatának ugyanígy a Déryné Kulturális központnak és
a Technikai Csoportnak. Hangtechnika biztosításában Mórahalom
Városi Önkormányzata és a HTV Média Kft. állt rendelkezésünkre.
Köszönjük a tombola felajánlásokat a kedves lakosoknak, helyi művészeknek. Minden elismerés az önkéntes munkáért!
Úgy éreztük, aki minket választott az ünnep előtti szombaton nem
bánta meg. Kulturális központunk tánctere megtelt, lett zene és lett
tánc, ahogyan azt a szállóige megköveteli 
Jövőre találkozunk !
a szervezők nevében: Mihálffy László
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Félévi „termés” Szamócáéknál.
2015. szeptemberét 14 fő kiscsoportossal kezdtünk,
decemberben 18-an lettünk, 2,5-3 éves korosztályban.
Legfőbb nevelési feladataink az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az anyanyelvi
és értelmi fejlesztés megvalósítása.
Célunk volt, hogy a gondozási feladatok berögződött szokássá
váljanak. Célunk volt az is, hogy minél előbb alkalmazkodjanak az
óvodai napirendhez, önállósodjanak. Tapasztalataink szerint ez a folyamat, ha nem is zökkenőmentesen, de szépen alakult.
Az otthonról érkezett gyermekek a beszoktatás időszaka alatt
több vigasztalást igényeltek, mint azok a gyermekek, akik bölcsödéből érkeztek. Szépen fokozatosan megismerték a körülöttük lévő
felnőtteket és társaikat. Nevükön szólítják társaikat. Az óvodában
érkezéskor, és távozáskor a többség ügyesen megtanult köszöni.
Bevált módszerünk, ha reggel a gyermek érkezésekor felkeltjük
a figyelmét bábozással, meséléssel, vizuális tevékenységgel, akkor
a szülőtől való elválás könnyebben történik. Igyekeztünk minden nap
játékos tornagyakorlatokat elsajátítani. Egy sorba tudunk sorakozni,
és a kör alakítás is kisebb, nagyobb sikerrel létrejön. A mindennapos
mondókázás, éneklés sok örömet okoz kis szamócáinknak. Örömmel készültünk az ünnepekre, például Márton napra, Mikulásra, és
Karácsonyi ünnepségre. Minden hónapban más-más csoport által
nyújtott játékos délutánon vehettünk részt.
Szeretnénk megköszönni a Kedves Szülőknek a sok gyümölcsöt, amit a fél év alatt hoztak a csoportnak. Köszönet az SZMK-s
anyukáknak azért, hogy hozzájuk fordulhattunk, ha kellett valami a
csoportnak, Ujvári Jocinak és Újvári Mónikának a felajánlott gyermekruhákért.
Bezdány Zoltánné, Németné Rácz Tünde

Minden Ficánka csoportosnak feliratos kék pólót hozott ajándékba.
Ezentúl mi is ebben feszítünk majd minden közös megmozduláson. A
Szamócák karácsonyi napján már fel is avattuk.
A karácsonyi közös játékoknak is nagy sikere lett, alig várjuk azóta is, hogy átjuthassunk a tornaszobába, a bobo-car, a futóbringa és
a golyós medence is rövid idő alatt népszerű lett.
Januártól új eszközzel bővült a terítékünk, megkezdtük a késsel-villával történő étkezést. Ráérős otthoni hétvégéken a szülők is
próbálgathatják gyermekeikkel puha ételeken (palacsinta, bundás
kenyér, stb…)
Simonicsné Polyák Mária és Sziráki Lászlóné

A Cica csoportos gyermekek élményekkel telve és
eredményesen zárták az elmúlt évet.
Meseíró és rajzmester pályázaton díjat kapott Balaj
Anasztázia,Mészáros Fanni, Strausz Alexa, Nagy Dorina,
Héjja László, Nagy Gábor, Dobi Zalán, Nagy Patrik.
ÉVZÁRÓ KUPA terem labdarúgó tornán Kisteleken első helyezést
értek el focistáink: Nagy Gábor, Dobi Zalán, Horváth Kristóf, Székács
Gergő, Tóth Zalán, Lajkó Balázs
Gratulálunk Nekik, büszkék vagyunk rájuk!
Rajzpályázatra beküldött rajzainkért szép rajzeszközöket kaptunk
25.000 Ft értékben, aminek nagyon örültek a Cica Csoport lakói
Zádoriné Bata Zsuzsanna, Marótiné Hunyadvári Zita, Jerneiné Masa Tünde

A téli szünet és az ünnepek után nagyon sok élménynyel gazdagodva tértek vissza az óvodába a Mókus csoportos gyerekek.
Az első napokban főként ezek az élmények foglalkoztatták legjobban őket.
Januártól márciusig a víz témakörrel foglalkozunk, e köré épülnek
fel majd a mindennapjaink. Már sokat foglalkoztunk a vízben élő állatokkal, növényekkel. Ha nem is tudtuk túl sokáig élvezni, de kihasználtuk a tél adta örömöket, a hóban felszabadultan tudtunk játszani,
szánkózni.
Battancs Gergelyné és Túri Kitti

Vágyakozva csodáltuk az óvodai rendezvényeken,
ha a cica csoportosok egyen pólóba jelentek meg. Úgy
látszik, a Mikulás tényleg látja a gondolatokat is, mert

Zöldségtermesztéssel és forgalmazással
foglalkozó cég keres az alábbi pozíciókba
hosszú távra új munkatársakat:
- &VRPDJROiVLFVRSRUWYH]HWŋ
- *|QJ\|OHJNH]HOŋ
- Raktáros
(OŋQ\WMHOHQWDKDVRQOyPXQNDN|UEHQV]HU]HWW
WDSDV]WDODWYDODPLQWDN|]pSIRN~YpJ]HWWVpJ
D]RQEDQDSiO\DNH]GŋNMHOHQWNH]pVpWLV
V]tYHVHQIRJDGMXN

-HOHQWNH]pVHNHWDKUUDNWDU#JPDLOFRP
H-PDLOFtPUHYDODPLQWV]HPpO\HVHQD
+3630/349-1745-|VWHOHIRQV]iPUDYiUMXN
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK

Kormos Krisztiánnak és Patai Évának december
14-én – 2790 grammal –
Milán nevű gyermeke,
Kovács Tamásnak és Budai Csilla Máriának
december 19-én – 3010 grammal –
Lili Dorka nevű gyermeke,
Erdélyi Tamásnak és Dudás Szilviának január
12-én – 3960 grammal –
Ludmilla nevű gyermeke,

Ü
,
.

É
:
06/30/370-6230

Szabó Eriknek és Szűcs Anikónak
január 18-án – 3680 grammal –
Elmó nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek

HALÁLOZÁSI HÍREK
Gyóni Sándor december 29-én (élt: 80 évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

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

