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ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2018. ÉVI ÜLÉSTERVE
2018. február 7. 17 óra
Közmeghallgatás
1.) Az önkormányzat 2017. évi eredményei és a 2018. évi költségvetési lehetőségei
2.) Tájékoztató Üllés környezetének állapotáról
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok
2018. február 13. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
3.) Helyi önszerveződő közösségek beszámolója, pénzügyi támogatása – pályázatok elbírálása
4.) A 2018/2019-es tanévben indítható óvodai csoportok számának, valamint a beiratkozás időpontjának, módjának
meghatározása
5.) A polgármester 2018. évre vonatkozó szabadság ütemezése
6.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
7.) Étkezési térítési díjhátralékok
2018. március 20. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) A 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
3.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési
terve
4.) Aktuális kérdések
2018. április 24. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság 2017. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
3.) Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság 2017. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
4.) Tájékoztató a polgármester és a jegyző 2017. évi átruházott
hatásköreinek gyakorlásáról
5.) Beszámoló az Üllési Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
6.) Aktuális kérdések
2018. május 22. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és
annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017.
évi vitelének szabályairól szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítása
3.) Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és
annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017.
évi vitelének szabályairól szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet (zárszámadás) végrehajtása
4.) Tájékoztató a községben közüzemi szolgáltatást végző cégek
tevékenységéről
5.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési
jelentése
6.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2017. évi ellátásáról
7.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
összegzése

8.) Beszámoló Üllés Nagyközség 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
9.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi beszámolója
10.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
11.) Étkezési térítési díjhátralékok
12.) Üllés Nagyközség Díszpolgára cím adományozása
2018. június 26. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről
3.) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok 2017. évi ellátásáról
4.) Beszámoló a szociális ellátások – a szociális étkeztetés és a
tanyagondnoki szolgáltatás 2017. évi ellátásáról
5.) Beszámoló a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2017. évi feladatellátásáról és működéséről
6.) Beszámoló a Déryné Kulturális Központ 2017. évi intézményi
munkájáról
7.) Aktuális kérdések
2018. szeptember 11. 15 óra
Napirendek
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Tájékoztató a 2018. évi határszemléről
3.) A 2018-2023. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi
Program elfogadása
4.) Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. évekre vonatkozó
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének és munkatervének jóváhagyása
5.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
6.) Étkezési térítési díjhátralékok
2018. október 9. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Aktuális kérdések.
ZÁRT ÜLÉS
3.) Az Üllési Talentum ösztöndíjpályázatok elbírálása
2018. november 20. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Üllés Nagyközség 2019. évi belső ellenőrzési programja és a
2019. évi ellenőrzési terv időrendi táblázata
3.) Használati és Szolgáltatási Szabályzat módosítása
4.) Aktuális kérdések
2018. december 11. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
3.) Aktuális kérdések.
ZÁRT ÜLÉS
4.) Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozása
5.) Étkezési térítési díjhátralékok
Nagy Attila Gyula
polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. december 11-én rendkívüli, nyílt ülést tartott.
A képviselők az ülés keretében döntöttek:
– a TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt szerinti általános iskolai épületének és önkormányzati konyha épületének energetikai korszerűsítése tárgyában megindított Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás
eredményéről. A képviselőtestület a ThermoSun Kft. (6724 Szeged,
Ipoly sor 11. B lépcsőház 7. emelet 21.) ajánlattevőt nyilvánította a
közbeszerzési eljárás nyertesének,
– Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Szolgáltatástervezési Koncepció tervezetének jóváhagyásáról,
– ”Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (EFOP-1.5.3-16) elnevezésű nyertes pályázat
támogatási szerződésének megkötése, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyásáról.
Tisztelt Lakosság! A nyílt ülésekről szóló jegyzőkönyvet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy a Községi Könyvtárban,
valamint a http://ulles.hu/kepviselotestulet/ kepviselotestuletijegyzokonyvek/2017- kepviselotestuleti-jegyzokonyvek link alatt;
a nyílt ülések előterjesztéseit a http://ulles. hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuletiulesek-anyaga-eloterjesztesek/2017-ev link alatt
olvashatják.

TÁJÉKOZTATÁS AZ
ÖNKORMÁNYZATI MOBILTELEFON
FLOTTÁT ÉRINTŐ KAUCIÓ
VISSZAFIZETÉSÉRŐL
Tájékoztatom az érintett előfizetőket, hogy Üllés Nagyközségi
Önkormányzat Telenor Magyarország Zrt-vel 2017. évben kötött mobiltelefon flotta szerződésének módosításából következően minden
előfizető egyénileg felel a számlájáért, az Önkormányzat mögöttes
felelőssége megszűnt.
Tájékoztatom továbbá az érintett ügyfeleket, hogy a befizetett
kauciók visszafizetésére 2018. február 12. napjától 2018. február 16. napjáig kerül sor az Üllési Polgármesteri Hivatal Pénztárában ügyfélfogadási időben. A kifizetés meghatalmazott részére
is történhet, amelyhez a mai naptól az ügyfélszolgálaton biztosítunk
nyomtatványt, illetve a www.ulles.hu honlapról letölthető. A kifizetéshez feltétlenül szükséges személyazonosító igazolvány, lakcímkártya bemutatása.
Köszönöm együttműködésüket!
Üllés, 2018. január 15.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Nagy Attila Gyula
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ

FALUGAZDÁSZ HÍREK

Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2018. február 13-án (kedden) 15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában,
melyre meghívja a település lakosságát.

• Nitrát érzékeny területen gazdálkodók és háztartási igényt
meghaladó mértékben állattartást végző gazdák esetében a gazdálkodási napló beküldése 2018. március 31-ig lehetséges.
• A 65/2017. FM rendelet szerint az a mezőgazdasági termelő,
aki 2017. október 15. és 31. közötti időszakban szenvedett el viharkárt, ennek kompenzálása céljából vissza nem térítendő, mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülő jövedelempótló
támogatást vehet igénybe, amelyet 2018. február 15. és március
15. között nyújthat be a Magyar Államkincstárhoz. E támogatás
igénybevételére az jogosult, aki a jelzett időszakban a fóliás növénykultúra termesztését a viharral érintett településen folytatja, valamint
rendelkezik a NAK-nak a viharkárral érintett építmény fekvése szerint
illetékes megyei szervezete által kiállított igazolással. Ezzel kapcsolatban bővebb információ a falugazdász irodában ügyfélfogadási időben kérhető.
• Anyajuh támogatás beadásának ideje várhatóan 2018. február 15-március 15-ig lesz.

Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
3.) Helyi önszerveződő közösségek beszámolója, pénzügyi támogatása – pályázatok elbírálása
4.) A 2018/2019-es tanévben indítható óvodai csoportok számának, valamint a beiratkozás időpontjának, módjának
meghatározása
5.) A polgármester 2018. évre vonatkozó szabadság ütemezése
6.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
7.) Étkezési térítési díjhátralékok
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2018. FEBRUÁR
Rendelési idő:
Telefonos egyeztetés alapján. Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996,
06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
február 3-4.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
február 10-11.
Dr. Papp Zalán
06/20/9739-149
február 17-18.
Dr. Hursán Mihály
06/30/9986-139
február 24-25.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
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Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853

Halász Zsolt
30/3372-535

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2018. február 5-én, hétfőn 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Kulturális Központban a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila
alpolgármester

www.ulles.hu

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS
VOLT ÜLLÉSEN

ÚJ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR
„SZÜLETETT” ÜLLÉSEN

Üllés életében történelmi jelentőségű lehetőség volt, hogy a megyei közgyűlés első alkalommal tartotta itt ülését 2017. december
8-án.
Nagy Attila Gyula Üllés nagyközség polgármestere a megyei közgyűlés tagjaként köszöntötte a megjelenteket, és rövid áttekintést
adott településünk történelméről
Az ülés keretében a közgyűlés tagjai meghallgatták Piros Attila
rendőr dandártábornokot, a Csongrád Megyei Klímastratégia tárgyában egyeztetést tartottak, valamint elfogadták az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.

2017. december 19-én ünnepélyes keretek között tett állampolgársági esküt Zmijan Wojciech Bartosz, településünk volt plébánosa,
így ő Magyarország teljes jogú állampolgára lett.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

HULLADÉKGYŰJTÉS – FEBRUÁR
Tájékoztatjuk, hogy az ingatlan elől történő SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul: Szállítási napok: február 12. HÉTFŐ és február 26. HÉTFŐ
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)
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. FEBRUÁRI
étkezési térítési díjak befizetését:
február 1 – február 12-ig 7 – 14 óra között lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14 óráig.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

BETÉTLAP
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Körkép januári
száma betétlapjaként közérdekű elérhetőségeket teszünk közzé.
Javasoljuk, hogy az újságból e lapot emelje ki, mivel az a mindennapok hasznos információit tartalmazza.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót az Üllési
Körkép 2017. májusi számában olvashatták, illetve a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik.
Amennyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg,
úgy a hulladék nem kerül elszállításra!
A zöldhulladék szállítási időpont: február 19. HÉTFŐ
A hulladékszállításhoz szükséges biológiai lebomló zsákokat a
Polgármesteri Hivatalban igényelhetnek.
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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PÁLYÁZATI HÍREK!
A Nemzeti Kulturális
Alap Ismeretterjesztés és
Környezetkultúra Kollégiuma pályázatot hirdetett,
melyen a Déryné Kulturális Központ „Mi is
az élet?” – ismeretterjesztő programsorozat
Szent-Györgyi Albert
életműve alapján című
programjával sikeresen
pályázott. Tudományos
rendezvények valósulnak
meg az üllési és a környező településekről érkező
óvodások, általános iskolai diákok és felnőtt érdeklődők számára. Programunk megvalósításával
szeretnénk hozzájárulni a természettudományos ismeretek népszerűsítéséhez, játékos, interaktív, szórakoztató formában, különböző
eszközökkel szemléltetve a tudomány eredményeit.
Pályázati azonosító: 201108/1530
Tervezett programok:
– Szent-Györgyi Albert élete és munkássága – kiállítás.
– Hogyan működik a tested? Előadó: Dr. Csonka Erika (egészséges életmód)
– Értékes élet. Előadó: Makra Jenő (elsősegélynyújtás)
– Fogyatékossággal a hétköznapokban. Előadó: Kurucsai Szabolcs, Árbóc Egyesület (társadalmi érzékenyítő program)
– Fény és hangok érzékelése. Előadó: Tasi Zoltánné (Anatómiai
ismeretek és fizikai kísérletek)
– Ép testben, ép lélek. Előadó: Kocsisné Hecskó Ágnes (gyalogtúra, gyógynövények, gyógyteák, egészségmegőrzés)
– Tanulmányi kirándulás – A Szent-Györgyi Albert Emlékszoba
meglátogatása. Előadó: Dr. Hannus István.
A C-Vitamin nyomában – Szent-Györgyi Albert kísérletének modellezése. Előadó: Dr. Németh Veronika (A kiránduláson a Fontos
Sándor Általános Iskola diákjai vesznek részt)
– Testünk a Csoda! – Játékos tudomány, interaktív kiállítás. (1
hétig, 1 órás turnusokban váltják egymást a szervezett csoportok a
Déryné Kulturális Központ nagytermében.)
– Rajzverseny általános iskolás diákok számára a Testünk a Csoda! kiállításról.
Rendezvényeink ingyenesen látogathatók.
A programokról a későbbiekben részletes tájékoztatást nyújtunk
az Üllési Körképben, az Üllésen kihelyezett plakátokon és a Déryné
Kulturális Központ Facebook oldalán.
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

KÉMÉNYSEPRŐIPARI
KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL
KAPCSOLATOS HÍREK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a
kéményseprőipari közszolgáltatással kapcsolatos kérdése van, hívja
Lajkó Lászlót a 30/248-6911-es telefonszámon.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkat az Üllési Körkép februári lapszámában olvashatnak majd.
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90. SZÜLETÉSNAP KÖSZÖNTÉSE
ÜLLÉSEN
Balogh Istvánné 2018. január 22-én töltötte be 90. életévét.
Ez alkalomból Üllés polgármestere Nagy Attila Gyula köszöntötte
Erzsi nénit, és átnyújtotta számára a díszoklevelet és az önkormányzat ajándékát.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk Neki!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

FONÓS BÁL

Kedves Emberek!
Emlékszik mindenki a tavalyi Fonós farsangi bálra? Hát nem
fantasztikusra sikerült már megint? Jó szokásunkon ezért idén sem
változtatunk.
A menetrend a következő:
19:00: megérkezel, helyet foglalsz és iszol egyet-kettőt a régi és
új cimborákkal.
19:30: Boka színház: magas színvonalú meglepetés előadás
20:30: Svédasztalos vacsora a Bali 23 Étteremből
Ezután már csak szórakozni kell. Két zenekarunk kiváló felállásban fog minket fárasztani egész éjszaka!
– a WELCOME BAND szolgáltatja a party-zenét. Minőség és változatosság a legmagasabb szinten.
– NÉPZENE
A legfontosabb: legyünk minél többen, hogy együtt mulassunk!
Jelmezben jönni nem kötelező, de ajánlott!
Idén lesz tombola is, amelyhez felajánlásokat szívesen fogadunk!
A jegy ára:
felnőtt: 4000 Ft
gyerek (14 évesig): 2500 Ft
Előre rendelni a Fonónál Facebook üzenetben, személyesen a
művelődési házban, vagy telefonon a +3630/6192535-ös (Ótott
Zsolt) számon lehet.
Mindenkit várunk szeretettel egy fergeteges bulira!
FONÓ

www.ulles.hu

1%
A 2017. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére ajánlhatja fel a lakosság:
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
adószáma: 18452512-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
– Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
Adószáma: 19746896-1-06

MÁSODIK 1%
Ha a 2017. évi személyi jövedelemadó második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a http://nav.gov.hu/szja/szja internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak részére megképezett
technikai számokról (ha pl. a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011 számot írhatják be.)

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
December hónap az adventi készülődés jegyében telt 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
mézeskalács sütés, és a fenyőfa feldíszítése idén sem maradhatott
ki. December 6-án a mikulás és hű társa a krampusz is ellátogatott
hozzánk. Jókedvet csempésztek a hideg téli napba, és természetesen egy kis édességet is hoztak a nappali ellátásban résztvevő időseink számára.
December 18-án karácsonyi ünnepséget tartottunk a Szociális
Központban, ahol megtisztelt bennünket jelenlétével Nagy Attila Gyula Polgármester Úr, Dr. Borbás Zsuzsanna Jegyző Asszony és Csótiné
Ördög Edit a Homokháti Szociális Központ Intézményvezetője. Az Üllési Csigabiga Óvoda Mókus csoportos óvodásai adtak nagyon szép
karácsonyi műsort, amit ezúton is köszönünk. A családias hangulatú
beszélgetés alatt az idősek által készített finom süteményeket fogyaszthatták a résztvevők.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZAT AZ ÜLLÉSI PARKBAN
Évről-évre hagyomány a közös Adventi gyertyagyújtás az üllési
Szabadság téren, mely ilyenkor meghitt fényárba burkolózik. Mosolygó emberek veszik körül a falu Karácsonyfáját. A gyertyagyújtás
után a színpadon, minden vasárnap helyi csoportok és meghívott
fellépők szórakoztatják a vendégeket. Adományokból gyűjtött vendéglátás teszi otthonosabbá a programokat, melyet nagyrészt önkéntesek segítenek elkészíteni, tálalni, kínálni: kalács, sütik, zsíros
kenyér, citromos tea és forralt bor. Az Adventi plakáton meghirdetett
programok változatlanul megvalósultak.
A IV. vasárnap Nagy Attila Gyula polgármester úr átadta az Üllés Nagyközségért Érdemérmet. Elismerésben részesült Hunyadvári
István nyugdíjas pedagógus, vers és novellaíró, az Üllési Írói Klub
és a Királydinnye Citerazenekar tagja, a településen végzett kiemelkedő közösségi és kulturális tevékenységéért. Megjelent könyveivel
népszerűsíti Üllést, hozzájárul a település hírnevének öregbítéséhez.
Emellett Kakas Béla úr, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke, és
Nagy Attila Gyula polgármester úr Amerikából, Szent Louisból érkezett karácsonyi ajándékcsomagot osztott ki 20 diák számára.
A rendezvényekről készült fotók megtalálhatóak a Déryné Kulturális Központ Facebook oldalán.
Szabó-Kántor Veronika,
Déryné Kulturális Központ

ARANYOSI ERVIN: A SZÍVEK SZABÓJA
„… Mind a pénzt hajszolta, s jónak lenni féltek,
bezárták szívüket, s mind maguknak éltek.
Kedves ölelésben sohasem volt részük,
elromlott motorjuk, legfontosabb részük.
És a szabó tudta, szükségük van másra,
nem csak szívcserére, vagy kijavításra:
a sok embert inkább tanítani kéne,
a szeretet tudása mindükre ráférne.
Nem aludt éjszaka, s mit hozott a reggel?
Körülvette magát sok-sok kisgyerekkel.
Árva kis lelkeket fogadott magához,
és ekképpen kezdett újra a dolgához.
Minden megfoltozott szívhez járt egy gyermek,
aki akkor boldog, ha reá figyelnek.
Hitte hogy a jó szív csak azon fog múlni,
képes-e gazdája a gyermektől tanulni.
Mert a kisgyerekek tiszta szívvel élnek,
szeretetet adnak, ölelést cserélnek,
mosollyal, hálával gyógyítják a szívet,
tőlük lesz boldogabb, nyíltabb a tekintet.
És Ők nem csak adnak, szeretetet várnak!
Otthonban, és szívben meleget csinálnak.
Örömmel lelkedet szép fehérre festik,
s meggyógyul a szíved, ha figyelsz rá estig.
Mert, ha az emberek megtanulnak adni,
és begyógyult szívük képes befogadni,
mikor egész évben van öröm-ajándék,
s nem csak karácsonykor ébred fel a szándék,
akkor szív-szabóra soha nem lesz szükség,
szeretettel telve a szép szívek büszkék.
Végre, a jósággal telik meg világunk,
mikor egész évben csupa jót kívánunk!”
A vers Marótiné Hunyadvári Zita óvodavezető előadásában
hangzott el a II. Adventi ünnepségen.
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KÖSZÖNET
Üllés Nagyközségi Önkormányzat köszönetet mond minden segítőnek és támogatónak, akik az adventi hétvégék megvalósításához
hozzájárultak.
A 2017-es Adventi hétvégék rendezvénysorozat támogatói:
intézményeink dolgozói, a Déryné Kulturális Központ, a Technikai
Csoport, az Üllési Önkormányzati Konyha, Csigabiga Óvoda és Bölcsőde, Fontos Sándor Általános Iskola (ÜFKKI), az Üllési Polgárőr Egyesület, Juhász Imre, a Fonó Néptáncegyüttes, a Csigabiga
Óvoda óvodásai – a műsort betanította: Battancs Gergelyné, Túri
Kitti; az általános iskola 3. osztályos tanulói – a műsort betanította: Gyurisné Pigniczki Tünde, Ráczné Budai Márta; Királydinynye Citerazenekar, Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus,
az általános iskola énekkara – műsort betanította Bán Krisztina,
Volford Csaba; a Máltai Szeretetszolgálat üllési tagjai, az Alkotóház, Hajdú László, Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület; minden segítő,
akik a süteményeket sütötték, zsíros kenyeret kenték és kínálták
a sok finomságot.
A rendezvénysorozatot támogatták bor, szaloncukor, teafű, zsír,
citromlé, cukor, mandarin, többféle csokoládé, dió, lilahagyma,
fehér retek, paprika, nyalóka, gumicukor, szaloncukor, plüss játék
stb.: Bali 23 Étterem Üllés, Balogh Ferenc, Barna Dániel, Bokor
József, Czakó Sándor, Döme László, Dr. Csonka Erika, Dr. Nyári Károly, Dr. Ország Orsolya, Dr. Vezendi Tamás, Dudás János, Fodorné
Bodrogi Judit és családja, Gyuris Géza, Gyuris Mihály és családja,
Juhász Attila, Juhász Sándor, Kuklis Sándorné, Rádóczi Lajos és
családja, Seres Lajos, RÖFI-KER HÚSBOLTOK KFT., Szabó és Társa
Bt., Szabó Ferenc és családja, Tóth András, TUTI-TURI, Üllési Szent
Pál Patika, Vadnay Anasztázia, VÉSZ Üllés Egyesület, ZÖLD SAROK
Gazdabolt.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ igazgató

KARÁCSONYI VISSZATEKINTŐ
A Szociális Központ 2017 decemberében is meghirdette az adománygyűjtéseket helyi rászorulók támogatása céljából.

December közepén folyamatosan érkeztek a lakossági felajánlások a kijelölt gyűjtőpontokra. Főként liszt, cukor, olaj, tészta, rizs,
édesség és konzervek érkeztek.
Az egy kilónyi törődés akcióban az összegyűlt tartós élelmiszerekből összeállított csomagból 38 idős vagy egyedülálló helyi lakos
részesült karácsony előtt, akik a Szociális Központ látóterébe kerültek az év folyamán.
A Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete is adományozott 10
tartós élelmiszercsomagot. A kisgyermekes családok játékokat és
könyveket is kaptak a csomag mellé.
A rászorulók nevében tisztelettel köszönjük az adományokat!
Szociális Központ munkatársai
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EGYHÁZI HÍREK
2018. februári miserend
Hétfő: 17 órakor, Szerda: 8 órakor, Péntek: 17 órakor, Szombat: 8 órakor, Vasárnap:
9 órakor és 17 órakor
2018. I. félévi programok:
• Január 27: Kirándulás (gyalogtúra)
Kiskunmajsáról Petőfiszállás-Szentkútra.
• Február 14: Hamvazószerda, a Farsang vége, a Nagyböjt kezdete. (8.00)
• Március 2-4: Nagyböjti lelkigyakorlat
(péntek 18.00, szombat 18.00, vasárnap
9.00).
(Vendég gyóntató és szónok: Varga Attila kiszombori plébános).
• Május 12: Családi Nap.
• Május 20. (Pünkösd): Elsőáldozás.
(9.00)
• Június 10: Búcsú ünnep.
Kopasz István
plébános

"LÚD-TOLL"
KARÁCSONY UTÁN
Elmúlott karácsony,
Megtisztult, a lélek,
Helye lett sok szívben
Isten gyermekének.
Szeretet, jó-szándék,
És megannyi csoda,
Szívekbe költözve
Lett sokunk otthona.
Kedves szó, biztatás,
Tányér meleg étel,
Sanyarú sorsokat
Töltött új reménnyel.
Varázsló mosollyal
Teltek meg az arcok,
Ünnepivé lettek
Könnyes, fáradt harcok.
Legyen újévben is
Naponta ily csoda,
Gyermeki arc mindig,
Derüljön mosolyra.
Aki ma nincstelen
Szívéből kacagjon,
Sok könnyes bánata
Messze elillanjon.
Mikor majd mindenki
Nyújt segítő kezet,
A Földön béke lesz,
S csak boldog emberek.
BOLDOG ÚJ ÉVET
S. Dudás Mária
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ÉLETMÓD KLUB HÍREI

"LÚD-TOLL"

A 2018-as évben is várjuk sok szeretettel a falu lakosságát, azokat akik úgy érzik szeretnének egy jó társaság tagjai lenni, hasznos ismereteket elsajátítani. Sokat nevetni és jókat enni.
Összejöveteleink már hagyomány szerint minden harmadik csütörtökön 17:00 kezdettel kerül megrendezésre a Napos piac épületében.
Éves Munkaterv
Jan. 19. Évnyitó, éves munkaterv elkészítése
Febr. 15. Érszükületről a gyakorlatban
Márc. 15. Diéta mint gyógyszer
Ápr. 19. Mozgással az egészségünkért (Makráné Körtvélyesi Tünde)
Máj. 17. Megváltozott élethelyzetünkhöz való alkalmazkodás és megoldások (Lapuné
Füredi Andrea)
Jún. 21. Kertészkedés együtt, tartósítás, tárolás, ahogy mi csináljuk
Júl. 19. Kirándulás (Vadaspark)
Aug. 16. Mit tehetünk a gyógyulásunkért (Hecskó Mercédes)
Szep. 20. A cukorbetegségről a szakember szemével (Czékus Csilla)
Okt. 18. Alhassunk együtt (Hajdúné Julika)
Nov. 15. Főzzünk egészségesen (Diétás szakács: Nagy Máté)
Dec. 13. Ünnepi összejövetel

ITT NŐTTEM FEL

Dr. Csonka Erika
Tisztelettel: Lapuné Füredi Andrea / 06/30 383-4976

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET HÍREI

Értesítjük Tisztelt régi és leendő tagjainkat, hogy a 2018-as évben összejöveteleink
minden második hét péntekjén 15:00 kezdettel lesznek változatlanul megtartva a Déryné Kulturális Központban. Az egyesületi tagság nincs egészségkárosodáshoz kötve, bárki
beléphet, de támogató tagokat is várunk. Igyekszünk tartalmas programokat szervezni,
ügyintézésben segítséget nyújtani, aktualitásokról tagjainkat tájékoztatni.
Lapuné Füredi Andrea 06-30/383-4976
csoporttitkár

2018. FEBRUÁRBAN

MÓRAHALMON KIHELYEZETT KÖZJEGYZŐI
ÜGYFÉLFOGADÁST VÉGZŐ KÖZJEGYZŐK NÉVSORA
február 1.
Dr. Kopcsányi Katalin
február 8.
Dr. Kopcsányi Katalin
február 15.
Dr. Hűvös Ferenc
február 22.
Dr. Kopcsányi Katalin
A kihelyezett közjegyzői ügyfélfogadás helyszíne:
Mórahalom Szentháromság tér 1. (Városháza)

telefon: 06/30/903-6906
telefon: 06/30/903-6906
telefon: 06/30/919-9865
telefon: 06/30/903-6906

Itt nőttem fel,
Itt lettem ez a gyerek,
Itt álmodtam meg, mi lesz az út,
Amin, majd végig megyek.
Itt volt az első szerelem,
Itt volt az első csalódás,
Tudom, soha nem feledem,
És így, tovább keresem.
Itt kergettük a srácokkal,
A pályán lent a labdát,
Már nem is láttam semmit,
De még üvöltöttem, add át!
Az életem itt kezdtem el,
Itt is halok meg,
Hogyha gazdag leszek,
Hogyha rosszul megy.
Itt az alfa, az omega,
A kezdet, a vég,
Visszajönnék, akkor is,
Hogyha tarolnék.
Itt nőttem fel,
Itt láttam meg a napvilágot,
Minden vágyat, minden álmot,
Amit magam előtt látok.
Mennyi emléket,
A lelkembe zárok,
Ez az a hely, aminél
Tudom, szebbet nem találok!
Mert élhetnék Én,
Bárhol,
Itt nőttem fel,
A falu, teljesen magába láncol!
Hódi Ádám

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas – lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Kedves Barátom!!!
Kölcsönadtam neked HÚSDARÁLÓMAT, 32-es 3 fázisú villanymotorral HURKATÖLTŐMET műanyag zöld színű fadobozban.
HASZNÁLNI SZERETNÉM!!! LÉGY SZÍVES HOZD VISSZA!!!
Köszönöm, Ábrahám József. Tel: 06/30/602-6435
--------------------------------------------------------------------------------------Munkatársakat keresünk!
Üllési gazdaságba munkatársakat keresünk március hónapra burgonyaültetési munkálatokra.
Folyamatos munkavégzésre várjuk nők és férfiak jelentkezését.
Bérezés: 800 Ft/óra, a munkavégzés alatt étkezést biztosítunk.
Érdeklődni: 30/382-1051

Kertészetbe női munkatársat keresünk állandó foglakoztatásra.
Egész éves szerződéses munkaviszony.
Érdeklődni: 30/ 370-6230
--------------------------------------------------------------------------------------Üllés, Móra Ferenc utca 12. szám alatti közművesített építési telek eladó.
Érdeklődni: 20/439-3226 telefonszámon.
--------------------------------------------------------------------------------------Üllés Bordány felöli falu szélén, régi építésű 100 m2-es ház, 1700
m2-es gyümölcsös telekkel eladó.
Ár: 6 millió Ft (62/282-145)
--------------------------------------------------------------------------------------Tanya eladó Üllésen 1000 négyszögöles telken 6462 m2 földdel,
műút mellett, fólia vázakkal.
Fúrt kút és 3 fázis van.
06/30/345-5185
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA

„EGYÜTT A CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZES
LAKÓJA…!”

Nagy izgalommal
készültünk az ovis,
bölcsis Karácsonyra,
hiszen együtt, az intézmény összes lakójával, gyermekek és
felnőttek Ünnepeltük
a Karácsonyt!
Az Óvó nénik, Dajka nénik szépre díszítették a tornatermet,
itt várakozott a szép Karácsonyfa is, alatta játékok lapultak.
Minden csoport megérkezett, ahogy a gyermekek mondták „szép
ruhába”, s együtt hallgattuk a szebbnél szebb dallamokat, majd pedig csoportonként daloltunk, énekeltünk!
De a legszebb pillanat az volt, amikor együtt a 110 gyermek és az
intézmény összes dolgozója énekelt a gyertyák fénye mellett.
Persze a finomság evés sem maradhatott el, köszönet ezért a
kedves szülőknek.
A Karácsonyfa alatt lapuló ajándékok, a Jótékonysági est bevételéből kerültek beszerzésre, köszönet ezért minden kedves támogatónknak!

Érdekes volt, hogy személyesen vehettük át ajándékainkat a Mikulástól, vagy a segédeitől.
Díszbe öltöztetett csoportszobánkban hazavihető
karácsonyi ajándékokat barkácsoltunk, koszorúval,
asztali dísszel, mézeskalács sütéssel, közös énekléssel, mondókázással készültünk az otthoni ünnepekre. Köszönjük a szülőknek a sok
finomságot!
Január elején alig győzték mesélni az otthoni ünnepi élményeiket.
Tovább gyakoroljuk az eddig megismert, étkezéssel, tisztálkodással, öltözéssel kapcsolatos szokásainkat. Új eszközzel bővült az
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evőeszközök palettája: ha csak lehet, ezentúl villával esszük az arra
alkalmas ételeket. Tanuljuk, hogyan kell kezünkbe fogni, a tányér felé
irányítani, hogyan nyúlunk lapátoló mozdulattal az étel alá, stb…
Amikor ködös, egészségtelen idő van, nem megyünk a szabadba,
hanem csoportbontással átlátogatunk a bölcsi sószobájába. Megbeszéltük, miért hasznos beszívni a sós levegőt, a ránk eső idő alatt
könyvet nézegetünk, mesét hallgatunk, kirakózunk. Ha tiszta az idő,
akkor is inkább az udvaron játszunk, vagy sétálunk, ha hideg van.
Simonicsné Polyák Mária, Náfrádi Szilvia, Nagyné Nyerges Mónika

A kis Sünik, szinte teljes létszámmal kezdték az évet,
Mi is kívántunk és kívánunk mindenkinek Boldog Új
Évet!
Beszélgettünk az Újévről és a Szilveszterről,
bár még az ő kis fejükben kevés az ismeret erről.
Újévi malacot készítettünk és tanultunk újévi versikét,
s csupa újdonságot hoztak az óvó nénik elénk!
A víz mint fő témakör, napjainkat átszövi.
Beszélgettünk arról, ki mennyi vizet pancsol? mikor a szomszédját
„fröcsköli!?”
Kísérleteket végeztünk a vízzel,
majd „búvárokká” változtunk egy fotó segítségével.
Majd a „jégvilággal” ismerkedtünk,
pingvineket, fókákat és jegesmedvéket gyűjtöttünk.
Beköltöztek hozzánk a csoportba,
még a memóriakártyán is pingvinek ültek sorban.
Ennyi fért-e havi beszámolónkba,
így éldegélünk a Süni csoportban.

www.ulles.hu
December 3-a Óvodai Advent a parkban. A nagycsoportosok műsorral készültek, hiszen Mikulás érkezett a
parkba. A szülők szorgos keze alatt készült a zsíros kenyér, a forralt bort pedig az apukák főzték. Sok finom házi
süteményt sütöttök erre a napra. A sok finomsággal kínálgattuk a
parkba érkező vendégeket, köszönjük a sok segítséget a szülőknek.
December 6-án érkezett óvodánkba a Truffaldinó Bábszínház. Az
előadás keretén belül érkezett a Mikulás is aki a vidám szórakoztató műsor után ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek. December
13-án Luca napi Boszorkányságok címmel játszódélutánon vettünk
részt a Mókus csoport jóvoltából. December 19-én közös karácsonyi ünnepségen vett részt az óvoda és a bölcsőde összes lakója a
tornaszobában. December 20-án a saját csoportunkban ünnepeltük
a karácsonyt. Ezt megelőzően mézes sütemény-, és dió töréssel hangolódtunk az ünnepre. Karácsonyi ajándék is került a fa alá, valamint
a gyerekek saját készítésű rajzzal kedveskedtek társaiknak.

Karácsonyi ünnepséget is tartottunk az óvoda többi csoportjával
és a bölcsisekkel közösen, ahol együtt gyönyörködtünk a karácsonyfában, az alatta rejlő ajándékokban. Ünnepi zenéket hallgattunk, közösen énekeltünk, csemegéztünk.
A Mókus csoporton is egy angyal suhant keresztül, aki ajándékokkal lepett meg bennünket, melyet szeretnénk ezúton is megköszönni, egy kedves „Jézuskának”.
Megragadva az alkalmat szeretnénk mindenkinek Egészségben
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánni!
Kati és Kitti óvó néni, Szabina dajka néni és a Mókus gyerekek!

TISZTELT OLVASÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Üllés Nagyközségi Önkormányzat
Képviselőtestülete 2017. november 21-i ülésén módosította a Használati és Szolgáltatási Szabályzatát, melynek részeként 2018. január
1-jétől változnak az Üllési Körkép hirdetési díjai is.
hirdetési díj
(egységes a fekete-fehér és
színes hirdetés esetén)

Elérkezett a Mókus gyerekek által várva várt december, mely telis-tele volt meglepetésekkel.
A gyerekekkel megkezdtük a közös készülődést, az
ünnepre hangolódást, a csoportszobánk díszítésével,
dekorálásával, valamint versek és énekek tanulásával. Nagy öröm
volt számunkra, mikor megérkezett hozzánk december 6-án délután
a Truffaldino Bábszínház és a Mikulás. Kíváncsian tapogattuk, vajon
mit rejthet a kapott csomag belseje!? Nagy örömmel bontottuk ki és
láttuk saját egyen Mókus pólókat kaptunk ajándékba.
Játszódélutánt is szerveztünk Luca napi boszorkányságok címmel, ahol reméljük, hogy minden csoport jól érezte magát. Karácsony
előtt az Idősek otthonába is ellátogattunk, ahol ünnepi műsorunkat
adtuk elő. Ezúton is köszönjük az ajándékokat és a vendéglátást!

A/4 oldal

23.100 Ft

1/2 oldal

11.550 Ft

1/4 oldal

5.775 Ft

1/8 oldal

2.890 Ft

Apróhirdetés vállalkozóknak

1.155 Ft

Magánszemélyeknek apróhir10 szóig ingyenes,
detés 10 szóig ingyenes (címet
utána 75 Ft/szó
egy szónak számítjuk)
Egyedi méretezésű hirdetés

44 Ft/cm2
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Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri
hivatalban mĦködĘ helyi választási
irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
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CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Gyuris Péternek és Arany Gabriellának
december 14-én – 3210 grammal – Gerda
nevű,
Hidasi Kristófnak és Dudás Adriennek december 23-án – 3490 grammal –
Domonkos nevű,
Fekécs Lajosnak és Varga Nikolettnek
december 27-én – 4220 grammal – Blanka
nevű,
Tóth Dánielnek és Horváth Renátának január 3-án
– 3600 grammal – Dániel nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Tajti Ferenc 2017. december 18-án 83 éves korában,
Csongrádi Imre 2017. december 27-én 46 éves korában
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép februári
számának lapzártája:
2018. február 16-án, pénteken lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb PÉNTEKEN 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!
Köszönjük!

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

