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XXV. évfolyam 10. szám 2019. október

MEGHÍVÓ

A Csigabiga Óvoda és Bölcs÷de lakói
szeretettel meghívnak minden Kedves Érdekl÷d÷t
a Déryné Kulturális Központban
2019. november 23-án tartandó
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RETRO DISCOB

Program:
18.00-18.30 Vendégvárás
18.30-18.45 Megnyitó
18.45-19.00 Süni csoport mûsora
19.00-20.00 Meglepetés mûsorok
20.00VACSORA
TOMBOLA, ZENE, TÁNC hajnalig

A belép÷jegy ára: 4000.-Ft
A JEGYEK MEGVÁSÁROLHATÓK
2019. 11. 11-t÷l az Óvodavezet÷nél.
Támogatójegyek árusítása:
a Bölcsådében a Kisgyermeknevelåknél
és az Óvodában az Óvó néniknél
(1000.-Ft/db)

Gyere és táncold át velünk az éjszakát….
Elrepülünk képzeletbe egy múltbéli idåbe,
gyere és te is legyél részese.
Emlékszel a Házibulikra,
vagy a régi kedvenc italodra?
Emlékszel mivel játszottál,
és hogy milyen autóval jártál?
Emlékszel milyen ruhát vettél fel?
Szoknyát, blúzt, overált vagy farmert?
Emlékszel óvodás korodra,
amikor még az ólomkatona és a búgócsiga volt divatban?
Gyere és legyél részese egy olyan estének,
ahol a régi kedves emlékeid újra éled.
Retro lesz a zene, retro az étel, az ital és a tánc,
hozd el barátaid mert ez mind Rátok vár!
Kapd fel kedvenc ruhádat,
legyél nagyon laza
reméljük hajnalig nem is mégy haza.
Az ovisok bölcsisek meglepetéssel készülnek,
gyere ki ne maradj, ez egy jó buli lesz neked!
A szlogenünk a régi, ne feledd:
a bölcsisekért, és ovisokért lesz az Est.

www.ulles.hu

KEDVES ÜLLÉSIEK!
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Október 13-án egy újabb önkormányzati ciklus
kezdődött.
Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem,
hogy szavazataikkal támogattak és bizalmat
szavaztak arra, hogy újabb öt éven keresztül
polgármesterként szolgáljam településünket.
Ahhoz, hogy öt év múlva is elégedetten gondoljunk majd vissza a múltra, elengedhetetlen a
Képviselőtestület támogató hozzáállása is.

Az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatának a hagyományok tiszteletét, ápolását, a településfejlesztés folytatását, a pénzügyi egyensúly további megtartását tartom.
Tudjuk, a közösség ereje magában a közösségben van! A célkitűzéseket csak együtt, szövetségben tudjuk megvalósítani! Ehhez kérem az
Önök aktív, támogató segítségét a jövőben is!
Köszönettel és tisztelettel:
Nagy Attila Gyula
polgármester

MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐTESTÜLET
A Képviselőtestület alakuló ülését október 18-án tartotta az Üllési
Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében.
A Himnusz meghallgatása után az alakuló ülést Nagy Attila Gyula
polgármester nyitotta meg.
1) A megnyitó után Csongrádi László, a Helyi Választási Bizottság
elnöke ismertette az önkormányzati választás lebonyolításáról és annak eredményéről szóló tájékoztatót.
A Képviselőtestület összetétele a 2019. október 13-i önkormányzati
választásokat követően az alábbiak szerint alakul:
polgármester: Nagy Attila Gyula
képviselők:
Juhász Attila
Dr. Faragó-Mészáros Judit
Dudás János
Meszesné Volkovics Szilvia Edit
Mészáros Marcell
Fodorné Bodrogi Judit
2.)-3.)Napirendi pontként a képviselők és a polgármester eskütételére, megbízólevelük átadására került sor.
A képviselők 4) napirendként megválasztották a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottságot, melynek tagjai:
Dudás János (elnök),
Fodorné Bodrogi Judit és
Mészáros Marcell (tagok).
5)-6) napirendként – titkos szavazással – az alpolgármester megválasztására és eskütételére került sor. Az 5 éves testületi ciklus alpolgármestere Juhász Attila lett.
A képviselők a 7) és 8) napirendi pontokban a polgármester illetményét és költségtérítését, valamint az alpolgármester tiszteletdíját és
költségtérítését szavazták meg.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. §-a alapján meghozott döntés szerint a képviselők a polgármester illetményét 548.400 Ft-ban, továbbá az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján járó költségtérítés mértékét
82.260 Ft-ban állapította meg.
A képviselők az alpolgármester tiszteletdíját Mötv. 71. § (5) bek és
80. § (1a) és (2) bek alapján 191.940 Ft-ban, továbbá az Mötv. 80.
§ (3) bekezdése alapján járó költségtérítés mértékét 28.791 Ft-ban
állapították meg.
A polgármester illetménye és költségtérítése, valamint az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése 2017. január 1. napjától kezdődően változatlan mértékben és összegben kerül folyósításra.
(a képviselők tiszteletdíját az önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjának mértékéről szóló 13/2014.(X.22.)önkormány-
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zati rendelete szabályozza, melynek folyósítása 2014. óta változatlan
mértékben és összegben történik)
A képviselők az ülésen 9.) napirendi pontként az összeférhetetlenségi okokról és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről kaphattak
tájékoztatót.
A képviselők zárt ülést is tartottak. Az ülés keretében döntöttek az
Üllési Talentum ösztöndíjpályázatok elbírálásáról. A képviselők 2
pályázó pályázatát 6.000 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesítették 2019.
szeptember 1-jétől 2020. június 30-ig – 10 hónapon át, 1 pályázó
pályázatát pedig szintén 6.000 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesítették
2019. szeptember 1-jétől 2020. január 31-ig 5 hónapon át (mivel
utóbbi pályázó tanulmányait ekkor fejezi be).
dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ

2019. OKTÓBER 13-I HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEIRŐL

A települési polgármester és képviselőtestület tagjainak választásán 2610 üllési választópolgár szavazhatott. Szavazóként a három szavazókörben összesen 798 fő jelent meg, ez 30,5 %-os részvételt jelent.
Nagy Attila Gyula polgármesterre 731 érvényes szavazatot adtak le, más polgármester jelölt nem volt. A következő 5 évre megválasztott polgármester: Nagy Attila Gyula.
Üllés Nagyközség képviselőtestület tagjainak száma 6 fő.
A képviselő jelöltekre leadott érvényes szavazatok a következőképpen alakultak:
Jelölt neve

Jelölő szervezet

Kapott érvényes szavazat

Mandátum

Juhász Attila

Független

607

képviselő

Dr. Faragó-Mészáros Judit

Független

410

képviselő

Dudás János

Független

387

képviselő

Meszesné Volkovics Szilvia Edit

Független

386

képviselő

FIDESZ-KDNP

365

képviselő

Fodorné Bodrogi Judit

Független

347

képviselő

Bezdány Zoltánné

Független

315

-

Jász Péter

Független

314

-

Mészáros Marcell

A választási eredmények véglegesek, fellebbezés a törvényben meghatározott jogvesztő határidőig nem érkezett.
Üllés, 2019. október 17.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző- HVI vezető

TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület szeptember 19-én rendkívüli ülést tartott.
A képviselők döntöttek:
– költségvetési előirányzat átcsoportosításokról,
– Jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások létrehozása, fejlesztése a Mórahalmi Járás területén (VP6-19.2.1-431/C-19) pályázat kapcsán pályázati önerő biztosításáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as tanévre vonatkozó
csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről,
– az Üllés, 031/83. hrsz. ingatlan értékesítéséről.
A képviselők a nyílt ülés keretében módosították a szociális célú
tüzelőanyag juttatásának szabályairól szóló 13/2018.(IX.12.)önkormányzati rendeletet.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek 2 db lakáscélú támogatás
odaítéléséről – összesen 1.400.000 Ft összegben.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2019-kepviselotestuletjegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2019-ev link alatt olvashatják.
Nagy Attila Gyula polgármester

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK
Szeptemberben a szokásos második pénteken, november 8-án 15
órakor találkozunk a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban
Füredi Andrea

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2019. november 4-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

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig: 7-15 óra.
A NOVEMBERI térítési díj befizetésének időpontja:
november 4-10-ig 7-14.00 óra között
Pótbefizetés: november 21-én, csütörtökön 7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont: hétfőtől – péntekig 11.30 – 14.00 óráig
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Az Életmód Klub következő összejövetele november 21-én, csütörtökön 17 órai kezdettel lesz a Napos piac épületében!
Téma: Felkészülés az ünnepekre!
Helyes légzéstechnikák (Makráné Körtvélyesi Tünde)
Dr. Csonka Erika és Füredi Andrea
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ÜLLÉS– JNAVASLATKÉRÉS
AGYKÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉREM
A DÍJAZOTT SZEMÉLYÉRE –
Üllés Község Képviselőtestülete 2008. június 10-i testületi ülésén
20/2008. (VI.11) Kt.ör rendeletet alkotott Üllés Községért Érdemérem adományozásáról, melyet ugyanezen tárgykörben alkotott
„Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról” című 15/2014.
(XI.06.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezett.
Üllés Nagyközség Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete tartalmazza az Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozására vonatkozó szabályokat.
A Rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint:
Érdemérem adható „azon személyek, 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.”
Az érdemérem elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.
Javaslatot tehetnek:
a) a Képviselőtestület tagjai,
b) a képviselőtestület bizottságai,
c) a jegyző, illetve az önkormányzati intézmények vezetői,
d) a helyi civil szervezetek,
e) érdekképviseleti csoportok,
f) magánszemélyek
Az ajánlásokat legkésőbb november 30-ig Üllés Nagyközség Képviselőtestületének címére Nagy Attila Gyula polgármesterhez kell
eljuttatni.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott közösség, személy tevékenységének, működésének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező tevékenység leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak társadalmi, községi közösségi
hasznosságának méltatását.
A Képviselőtestület december 11-i ülésén dönt az adományozott személyéről. A díj ünnepélyes keretek között, december 23-án - Advent
negyedik vasárnapján - a „Karácsonyvárás” rendezvénysorozat keretében kerül átadásra.
(Tájékoztatásul Üllés Községért/Nagyközségért Érdemérem díjban
ezidáig részesült személyek, szervezetek:
2008-ban:
„FONÓ” Néptáncegyüttes
Barna Dániel Üllés Árpád d. 53. szám alatti lakos
Ótott Zsolt Üllés Vásártér utca 7. szám alatti lakos
Zámbó Dávid Üllés Árpád dűlő 85. szám alatti lakos
2009-ben
Farkas Attiláné Üllés Móra Ferenc utca 49. szám alatti lakos
Iskola Környezetvédelmi Munkacsoportja
2010-ben
Zsiros Tibor Üllés Gorkij utca 11. szám alatti lakos
Horváth Hanna Üllés Arany János utca 49. szám alatti lakos
A Technikai csoport karbantartó részlege
2011-ben
Ungi Jánosné Üllés Erdélyi utca 47. szám alatti lakos
Királydinnye Citerazenekar
Megyesi Rita Üllés Makarenkó utca 7. szám alatti lakos
2012-ben
Estike Népdalkör
Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő
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„az Üllési Főzőbanda” (tagjai: ifj. Szalai Géza, Hugyeczné Sárközi
Éva, Vér Istvánné)
2013-ban
Rézhúros Banda
Lapuné Füredi Andrea Üllés Kis utca 13.
Balogh Ferenc Üllés Huszár utca 32.
2014-ben
Tasi Zoltánné Üllés Radnai utca 8/A.
Maróti Róbert Üllés Petőfi utca 42.
2015-ben
Dr. Csonka Erika Üllés Arany János utca 25.
Ferenczi Attila Üllés Móra Ferenc utca 66.
2016-ben
Erdélyi Luca Üllés Huszár utca 3.
Hajdú László Üllés Wesselényi utca 14.
Lajkó István Üllés Szent Margit utca 13.
2017-ben
Hunyadvári István Üllés Wesselényi utca 53.
2018-ban
Tóth Tamás Üllés Erkel Ferenc utca 21.)
Nagy Attila Gyula
polgármester

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok:
2019. november 11. HÉTFŐ, november 25. 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.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik. Amenynyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg, úgy a
hulladék nem kerül elszállításra!
Zöldhulladék szállítási időpont:
2019. november 4. HÉTFŐ, november 18. 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

www.ulles.hu

FALUGAZDÁSZ HÍREK

KÖSZÖNET

– 2020-2021. évi értékesítési betétlapok kiadása:
Azok az őstermelők részére, akik 2021-ig hatályos igazolvánnyal rendelkeznek, megkezdtük az értékesítési betétlapok kiadását.
– Kárenyhítő juttatás igénylése.
A kárenyhítő juttatással kapcsolatos kérelmekkel 2019. november
4-30-ig kereshetnek fel azok a termelők, akik rendelkeznek 30%-ot
meghaladó elfogadó határozattal.
– Támogatások előleg kifizetése 2019. október 16-tól megkezdődött, egységes területalapú támogatás előlege: 33485 ft/ha, zöldítés
előlege 18946 ft/ha)
– Helyszíni ellenőrzések: Az államkincstár ellenőrei lefolytatták a
támogatott területek méréseit, amiről helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet küldenek az érintett gazdáknak. A jegyzőkönyvben lévő mérésekkel, megállapításokkal kapcsolatban 8 napon belül észrevételt
lehet tenni elektronikusan.
– A hagyományos másodvetés és a zöldtrágyázási célú másodvetés bejelentése: A bejelentett másodvetések esetében a betakarítás dátumát is jelenteni szükséges 15 napon belül. Nem vehető
figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés, amely a tárgyév október 31-e és a tárgyévet követő év
február 15-e között kerül elvetésre.

A máltai szeretetszolgálat Üllési csoportja nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták rendezvényünket. Sokan vásároltak támogatói jegyet, nagyon sok tombolatárgy felajánlást kaptunk és a rendezvényen jelentős számú tombolát vásároltak
a jelenlévők, ezáltal nagyban hozzájárultak a bevételünk növeléséhez. Nagyon szépen köszönjük a helyi fellépőinknek, hogy színvonalas produkcióikkal jelen voltak a rendezvényünkön. Köszönjük szakácsainknak a nagyon finom vacsorát. Köszönet önkénteseinknek,
akik nagyon sok finomságot sütöttek, nagyon szépen feldíszítették
a termet és még meglepetést is tudtak okozni. A pénteki, szombati
és vasárnapi napjuk nagy részét feláldozva segítettek, hogy sikeres
legyen a rendezvényünk, azért hogy másoknak is segíteni tudjunk!
A rendezvény bevételét jótékonysági célra fordítjuk.
Egri Zoltánné
MMSZ csoportvezető

– Pályázati felhívások, határidők :
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései: benyújtási határidő
2020.04.03. értékelési határnap 2020.01.03.
VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása: benyújtási határidő
2021.06.30. értékelési határnap: 2019.12.31.
Minden ügyintézéshez kérjük hozzák magukkal az őstermelői
kártyájukat!
– Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd 8-16h-ig
csütörtök 8-16h-ig

Halász Zsolt
30/3372-535
Czakóné Dudás Mónika 70/4893-853

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Czékus Gáborné, Juca néni október 4-én töltötte be a 90. életévét.
Ebből az alkalomból Juhász Attila Üllés nagyközség alpolgármestere
– október 5-én köszöntötte Őt szerettei körében és adta át Orbán
Viktor miniszterelnök úr írásbeli üdvözletét, valamint az önkormányzat ajándékát.
További szép éveket és jó egészséget kívánunk!
Nagy Attila Gyula
polgármester

5

www.ulles.hu

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetése minden év október 01-től a következő év április
30-ig végezhető. A meghatározott időszakon belül a napi égetést
800 és 2000 óra között lehet végezni, a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak megtartásával.
Üllés nagyközség belterületén az avar és kerti hulladék (az ingatlanok
és közterületek tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, szár, falomb,
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány) égetésére vonatkozó
helyi szabályozás közül a legfontosabb rendelkezések az alábbiak:
– az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni,
– az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése során a tűzgyújtási tilalomra és a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Tilos
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:
a) a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános
tűzgyújtási tilalom idején,
b) a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama
alatt,
c) szeles időben,
d) ködös, párás és esős időben,
e) közterületen,
f) egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális intézmények 100
méteres körzetében azok működési ideje alatt,
g) vasárnap és ünnepnapokon
h) szabadban tartott önkormányzati rendezvények, ünnepségek
ideje alatt.
– Az égetést csak a megfelelő tűzvédelmi előírások és nagykorú,
cselekvőképes állampolgár felügyelete mellett szabad végezni. A
tűz őrzéséről és veszély esetén eloltásáról az égetést végző köte-

–

–

–
–

les haladéktalanul intézkedni, melyhez szükséges feltételekről az
égetést végző ingatlantulajdonos köteles gondoskodni,
a füstképződés csökkentése érdekében csak és kizárólag előzetesen szikkasztott, szárított avart és növényi hulladékot szabad
égetni olyan helyen és területen, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz,
a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg eloltható. Az égetés befejeztével meg
kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, földréteggel történő lefedéséről,
az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen
más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.
az égetés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező segédanyag nem alkalmazható,

A fenti rendelkezések be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes, így tiltott, közösségellenes magatartásnak
minősül.
A tiltott, közösségellenes magatartással összefüggő önkormányzati
hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására
a jegyző jogosult. Az e rendelet alapján kiszabható közigazgatási bírság ötvenezer forintig terjedhet.
A bírság helyszíni bírságként is kiszabható. Az így kiszabható bírság
felső határa maximum huszonötezer forint lehet.

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
2019. október 2. napján a nappali ellátásban résztvevők a Szociális
Központban idősek napi ünnepségen vettek részt. Meghívásunkat
elfogadta Csótiné Ördög Edit Intézményvezető Asszony, aki együtt
ünnepelt időseinkkel. A Fontos Sándor Általános Iskola 4. osztályos
tanulói egy nagyon színvonalas, és megható műsorral kedveskedtek
az időseinknek, amit ezúton is szeretnénk nekik, és felkészítő tanítóiknak megköszönni. A műsor után klubtagjaink apró ajándékot kaptak, majd közös csemegézés és beszélgetés zárta a programot.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT KÉPEKBEN

Anyatejes világnap

Gerinctorna

Hangulatjavító Est

Sütisütő verseny- és kóstoló

TÜDŐSZŰRÉS ÜLLÉSEN
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
november 4-től – november 8-ig (hétfőtől – péntekig, 5 nap)
9.30-14.30 óráig TÜDŐSZŰRÉS lesz.
Helye: Déryné Kulturális Központ, Üllés Dorozsmai út 48. (hátsó udvar)
A tüdőszűrés 40 éves kor felett, évente (365 napon túl) egy alkalommal, beutaló nélkül térítésmentesen vehető igénybe. A
(2018. évben a szűrés október 24-30-ig volt)
Tüdőszűrés 40 éves kor alatt, illetve foglalkozás egészségügyi vizsgálat címén 1.700 Ft-os térítési díj megfizetésével vehető igénybe.
(a tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell kifizetni, a
szűrővizsgálat elvégzése előtt)
A tüdőszűrés járványügyi szempontból indokolt esetben (pl. tbc gyanú) háziorvosi beutalóval térítésmentesen vehető igénybe.
Szűrést csak abban az esetben tudják elvégezni, ha a szűrendő személy rendelkezik a településen állandó, vagy ideiglenes lakcímmel.
(az óránként megszűrhető személyek száma kb. 20 fő)
A tüdőszűrésre a személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát
hozzák magukkal!
A tüdőszűrést várandós és szoptató kismamák – egészségügyi okok
miatt – nem vehetik igénybe!

PSA SZŰRÉS
November 6-a, szerda 13 – 14.30 óráig ingyenes PSA szűrésre
várják a település férfi lakosságát.
40 év feletti férfiaknak ajánlott!
Helye: Déryné Kulturális Központ, Üllés Dorozsmai út 48.
Nagy Attila Gyula polgármester,
háziorvosok

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
NOVEMBER
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
november 1-2-3.
Dr. Papp Zalán
06-20/973-9149
november 9-10.
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032
november 16-17.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
november 23-24.
Dr. Hursán Mihály 06/30/9986-139
november 30-december 1. Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
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SZENT MIHÁLY-NAPI TŰZGYÚJTÁS
A Szent Mihály-napi rendezvény igazi közösségi esemény településünkön, ahova Üllés Nagyközség apraja-nagyja eljön, a település
Vásárterén közösen énekelünk, táncolunk, és sütjük a szalonnát.
Szent Mihály-naphoz számos népi hagyomány és bölcsesség kapcsolódik, ezeket a hagyományokat megtisztelve rendezzük meg már
több éve, a Déryné Kulturális Központ szervezésében a Szent Mihálynapi tűzgyújtást.
Eljött közénk Budapestről a sámándob készítő Vidó Gábor, aki a
rendezvény közben készítette a sámándobokat, amelyeket később
felavattak. Patyi László ostorcsattogtatásától volt hangos a tér,
amelyet felnőttek és gyerekek is kipróbálhattak. Megtekinthettük a
sátorban Dávid Júlia, Alkotói Díjas festőművésznő gyönyörű festményeit, amelyek nagy tetszésnek örvendtek a közönség körében. A
Királydinnye Citerazenekar gyermek és felnőtt csoportja is fellépett
a rendezvényen, szakrális dalokat tanulhattunk Olexa Ani, budapesti
tanárnő segítségével.
A programon a tűzé volt a főszerep. A tűz az emberiség életében
mindig fontos szerepet játszott. Jelképezte a szeretetet, a fényt, az
otthon melegét. Az ősi otthont az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparktól kölcsönkapott jurta jelképezte, ahol a gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, és játszhattak a Csillagösvény
Útvesztő Öko - Élménypark játékaival is.
A Fonó Néptáncegyüttes gyermek csoportjának körtánca fokozta a hangulatot, ahová a közönség közül is sokan csatlakoztak a táncolók közé.
Az ősi magyarságot egy különleges íjászbemutatóval varázsoltuk a
Vásártérre. A Kassai Lovasíjász Iskola - Faragó Törzse egy különleges előadással készült a rendezvényre, nemcsak a szokatlan testhelyzetekből egyéniben és csapatban is céloztak különböző, mozgó
tárgyakra, hanem lovasbemutatót is tartottak. Faragó Csaba a törzs
vezetője sok-sok ismeretet megosztott a résztvevőkkel, majd az íjászok tüzes nyilaikkal meggyújtották a nagy máglyát, amelyet ámulva figyelt a közönség. Ha ezt a hangulatot még felül lehetett múlni,
akkor a tűzzsonglőrök tüzes tánca ezt tette a tüzet körbe vevőkkel.
A magyar sámánok ebben az időszakban kenyeret osztottak a szegényeknek, de a kereszténységben is megmaradt ez a szokás. A programon résztvevő vendégek is meg lettek vendégelve, egyszerű, de
nagyszerű étellel, szalonnával, kenyérrel és hagymával, amit nyárs
segítségével sütöttek meg a tábortüzeknél.
A félkör alakban elhelyezett szalonnasütőhelyek között sámántáncot
lejtettek a Szegedről érkező táncosok. Szalonnák sercegtek, családok és barátok sütögették a finom falatokat, messzebb a máglya és
a fáklyák fényeinél sámándobszó hallatszott.
Barna Beáta - Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET
Köszönöm az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparknak a kölcsönkapott jurtát, a Csillagösvény Útvesztő Öko- Élményparknak a
játékokat. Köszönet a Technikai Csoportnak a terület berendezéséért,
Dávid Júliának a kiállításért, Fonó Néptáncegyüttesnek az Örömtáncért, és a Királydinnye Citerazenekarnak a hangulatért, valamint
Patyi Lászlónak az ostoros bemutatóért és nem utolsó sorban köszönöm a kollégáim munkáját.
Meszesné Volkovics Szilvia
igazgató
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CUKORVIRÁG TANFOLYAM
Egy szép, napsütéses délutánra különleges programot szervezett a Déryné Kulturális Központ
az Alkotóházába az alkotni vágyó gyerekek és felnőttek részére.
Jómagam és Bozsák Anett vezetésével megtanulták a résztvevők, hogyan kell cukorvirág
masszából árvácska fejet, valamint tortabevonó masszából (darazsat) méhecskét készíteni.
Lépésről-lépésre haladtak a szorgos kezek és nagyon sok csodás alkotás született, amiket a
készítők haza is vihettek.
A kreatív fotósaink: Meszesné Volkovics Szilvia és Tanács Zoltán, mindezt meg is örökítette.
Matuszka Erika

KÖSZÖNET

Köszönöm Matuszka Erikának és Bozsák Anettnek a közreműködésüket, illetve a résztvevőknek, hogy ezt a vidám délutánt együtt tölthettük.
Meszesné Volkovics Szilvia
igazgató

LÚDTOLL

DUDÁS JULIANNA: ŐSZ
Reggeli ködök
Esővel küszködök
Ez az ősz jele
Barátkozunk vele.
Mintha ösmernék a naptárt
A méhek sem hagyják el a kaptárt.
Begyűjtötték a mézet télire,
Nem járnak ki a mező szélire.
A virágok elnyíltak
Nem száll rá méhecske.
Virágot nem tud
Vázába tenni a menyecske.
A vándormadarak
Már rég oda vannak,
Nem sok faj
Akik itt maradnak.
Szőlős kertekbe is
Beköszönt az ősz.
Megvan a szüret
Oda már nem kell csősz.

EgészségmegĘrzĘ torna
A testmozgás, az ember életének nélkülözhetetlen része, „GYÓGYSZERE”!
Az orvosok szerint, meg lehet elĘzni általa nagyon sok kóros, szervezeti
elváltozást. Meg lehet szüntetni számos panaszt és sokféle betegséget.
Akik koruk, testalkatuk vagy valamilyen más ok miatt, nem tudnak, nem
akarnak erĘteljes testmozgást végezni vagy szégyellnek, futni, labdázni,
Ęket és természetesen mindenki mást is szívesen, várunk az
egészségmegĘrzĘ tornára. Ha jó közösségre vágysz, gyere, tornázz velünk!

„Heti két alkalom, másfél óra az egészségért!”








Ha lepotyog a
Szőlő levél,
A pincébe már
Kóstolják a levét.






Nyári ruhát
Felváltja az őszi,
Melegebb ruha
A tested melegét őrzi.
Kamrába bekerül
A szép piros alma,
Jószághoz meg
Takarónak a friss szalma.




Változatos, egyszerĦ gyakorlatok! Jó hangulat!
kedden - csütörtökön 18 órától
Csótiné Marika
klubvezetĘ

Udvaron megjelennek
Az őszi fagyok,
Hosszabbak az éjszakák
Én meg alhatok nagyot.
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XI. LECSÓFŐZŐ VERSENY ÉS PÁLINKAMUSTRA
Az Alkotóház udvarán rendezték meg a
többéves hagyományokkal rendelkező jó
hangulatú programot. A csapatok hatalmas
lelkesedéssel álltak neki a főzésnek ebben az
évben is. Főszerepet kapott a paprika és a
paradicsom, mint a főzőverseny elengedhetetlen feltételei.
Ebben az évben pálinkamustrával bővült a
rendezvény hagyományteremtő jelleggel.
Közel negyven értékelhető itókát juttattak el
a szakmai zsűrihez a pálinkafőzők.
A díjazottak a PaprikaMolnár Kft, Molnár
Anita (Röszke) által felajánlott díszdobozos
ajándéktárgyait, kupákat és okleveleket
kaptak, melyeket Borbás Zsuzsanna, Üllés
Nagyközség jegyzője és Meszesné Volkovics
Szilvia, a Déryné Kulturális Központ igazgatója adott át, majd a 2019-es év Lecsólovagjává avatták Balogh Lászlónét. A jó kedvről
a Királydinnye Citerazenekar gondoskodott.
Lecsófőző verseny eredmények:
I. „Pannika és Juditka”
II. „Vegyes Kórus”
III. „Mozgi Klub”
Lecsólovag: Balogh Lászlóné
Különdíj: Királydinnye Citerazenekar
Zsűritagok:
• dr. Borbás Zsuzsanna
• Fodorné Bodrogi Judit
• Géczi Lajosné
• Géczi Lajos
• Sándor Alajos
Pálinkamustra eredmények:
Bronz minősítést kapott:
• Balogh Ferenc Kajszi 2018
• Balogh Ferenc Cserszegi 2018
• Dudás János Törköly 2018
• Juhász Sándor Sárgabarack 2005
• Rokolya József Szőlő törköly 2018
• Tanács Zoltán Csilis szőlő 2019
• Tari Éva Meggy 2015
Ezüst minősítést kapott:
• Balogh Ferenc Őszibarack 2018
• Dudás János Cserszegi szőlő 2018
• Juhász Sándor Birsalma 2015
• Seres Lajos Szőlő 2018
• Juhász Attila Dió 2019
• Juhász Attila Mariska Barack 2019
• Makra Jenő Birsalma 2016
• Makra Jenő Törköly 2017
• Tanács Zoltán Szőlő 2017
• Fodor Sándor Irsai Olivér szőlő 2018
• Vetró Antal Áfonya 2018
• Vetró Antal Őszibarack 2019
Arany minősítést kapott:
• Balogh Ferenc Földieper 2018
• Balogh Ferenc Faeper 2018
• Balogh Ferenc Szilva 2018
• Bozsák István Vegyes 2014
• Dr. Nyári Károly Törköly 2018
• Dr. Nyári Károly Szilva 2018
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Dr. Nyári Károly Birsalma 2018
Dudás János Irsai Olivér szőlő 2018
Hajdú László Körte 2018
Rokolya József Kajszibarack 2019
Király Attila Vegyes gyümölcs szőlő 2018
Király Attila Szőlő 2018
Makra Jenő Szilva 2017
Pintér Ferenc Őszibarack 2018
Pintér Ferenc Irsai Olivér szőlő 2016
Vass Imre Törköly 2015
Vetró Antal Kajszibarack 2019

Zsűritagok:
• dr. Borbás Zsuzsanna
• Fodorné Bodrogi Judit
• Géczi Lajosné
• Géczi Lajos
• Sándor Alajos
Barna Beáta – Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET
Köszönjük a Paprika Molnár Kft-nek, Molnár
Anitának az ajándéktárgyakat, Péter Mihálynak a paradicsom és Czakó Sándornak
a parika felajánlást, és nem utolsó sorban a
szakmai zsűri munkáját.
Meszesné Volkovics Szilvia
igazgató
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT A
DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
„FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG”
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében ez év
október elsején láttuk vendégül előadónkat a Déryné Kulturális Központban. Az SZTE - Gyógyszertudományi Kar Farmakognóziai Intézet munkatársa tartott „Fűben-fában orvosság” címmel előadást a
Fontos Sándor Általános Iskola diákjai részére. Kiss Tivadar a gyerekeknek elmagyarázta, hogy a gyógynövényekkel hogyan tudunk
védekezni, illetve hogyan tudunk esetlegesen orvosolni különböző
betegségeket az azokból készült gyógyhatású készítményekkel, melyek nem a modern orvostudomány ellen, hanem épp ellenkezőleg,
a szakorvos által előírt terápiák mellett, azok kiegészítéseként alkalmazhatóak. Az interaktív rendezvény során a diákok feltehettek ezzel
kapcsolatos kérdéseket, illetve megtudhatták bizonyos gyógyszerek
összetevőit és hatóanyagait is.
A programon hallottak szélesítették a diákok tudását és szemléletét
a gyógynövények felhasználásával kapcsolatban, mert mint megtudtuk az interneten fellelhető információk nem mindig száz százalékosan megbízhatóak.

LÁTVÁNYSZÍNHÁZ OVISOKNAK – PÖTYI ÉS A LEGJOBB
GAZDI

A Csigabiga Óvodából érkeztek gyerekek a Déryné Kulturális Központba, hogy megnézhessék a Szegedi Látványszínház Pötyi és a
legjobb gazdi című előadását. Hamar kiderült, hogy Pötyi egy kutya,
aki rosszkedvű, mert nem mindig bánik megfelelően vele a gazdija
és sok szemét veszi Őt körül. Úgy érzi, hogy minden fontosabb nála,
ezért úgy dönt, hogy világgá megy. Persze nem jut messzire, de ez
pont elég ahhoz, hogy a fiú megijedjen és rájöjjön mekkorát hibázott.
A foltos kutyus az interaktív mesében a gyerekek segítségét kérte,
hogy tolmácsolják a gondolatatait, min is tudna változtatni az ő fiatal
gazdija. Együtt megtanították Pistinek, hogyan kell gondoskodni a
házi kedvencekről, és hogyan győzze le lustaságát. A kicsik annyira
élvezték, hogy őket is bevonták a szereposztásba, hogy az aranyosabbnál aranyosabbra sikeredett megfogalmazásokkal mosolyt csaltak a felnőttek arcára is.

ELŐADÁS EGYIPTOMRÓL

ZSIDÓ ERDEI GYALOGTÚRA

„Az ötezer éves egyiptomi civilizáció kialakulásában elengedhetetlen
szerepe volt Földünk legnagyobb sivatagát, a Szaharát keresztülszelő
Nílusnak, amely a bolygónk leghosszabb folyója is egyben. Ugyanakkor szükség volt az ember munkájára is, amely termékeny oázist
varázsolt a sivatagba a fáraók korától napjainkig. Ezt az utat jártuk
be Egyiptom földjén, megvizsgálva milyen nyomot hagyott az ókor
és milyet a ma embere e varázslatos tájon.” – így kezdte előadását
Dr. Karancsi Zoltán, az SZTE - Alkalmazott Természettudományi Intézet Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék tanszékvezetője, aki egyiptomi
utazásairól tartott előadást a Déryné Kulturális Központban a Fontos
Sándor Általános Iskola felső tagozatos diákjai részére.

„Elterveztük, hogy túrázunk egy jót. Kijelöltük a célterületet, a
Síposmalom út mellett eljutottunk egy gyönyörű kiserdőbe, amely
tele van gyönyörűbbnél gyönyörűbb fenyőfákkal. Ez a hely Üllés környékének a legmagasabb pontján fekszik és nagyon jó a levegő. A
túra elnevezése onnan ered, hogy ennek a területnek valamikor egy
zsidó ember volt a tulajdonosa, de ma már csak ennyi információnk
maradt. Az oda-vissza 10 km-es távot két és félóra alatt tettük meg
mindenki tempójához igazodva, és a megállók alkalmával, jógás légzésgyakorlatokkal töltődtünk fel. Máskor is szívesen szervezünk ilyen
vagy ehhez hasonló túrákat”. – tudtuk meg a túra szervezőjétől, Csóti
Vilmosnétól.
Barna Beáta – Déryné Kulturális Központ
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„TITOKZATOS UTAKON”
KIRÁNDULÁS A SZARVASI ARBORÉTUMBA
A NEA-UN-19-EG-0127 azonosítójú pályázatnak köszönhetően a Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesület kirándulni vitte az
iskola 43 tanulóját
Reggel fél nyolckor indult velünk az autóbusz. Kétórás utazást
követően érkeztünk meg a Szarvasi Arborétumba.
Kertvezetéssel vártak bennünket, ekkor ismertették meg velünk a kert történetét. Különleges fákat láttunk, közülük a 30
méteres éghetetlen kérgű mamutfenyő tetszett a legjobban a
gyerekeknek. Gyönyörű, napsütötte időben sétáltunk az évszázados, gondozott parkban. Útközben, ha elcsendesedtünk,
sokféle madár örvendeztetett meg bennünket a hangjával.
Emukat kerítés mögött, pávákat szabadon is láthattunk. Erdei játszótéren tudtunk lazítani, míg a csoport egyik fele Pepi
gróf Varázskertjében interaktív foglalkozáson vett részt. Csere
után komoly beléptető rendszeren keresztül jutottunk a Mini
Magyarország területére. Azonnal elvarázsolt bennünket,
hogy egy gombnyomással életet tudtunk lehelni a történelmi
tájakon végig robogó vonatokba, be tudtuk indítani a dorozsmai szélmalom lapátjait, várvédőként nyitni-zárni tudtuk a
várkapukat. Nagyon elcsodálkoztunk azon, hogy ennyi nevezetesség, csodálatos építmény, történelmi hely található kicsi
hazánkban. Legnagyobb örömünkre maradt időnk kipróbálni
a 2019-ben átadott, különleges játszóteret. Beszállhattunk a
mókuskerékbe, mindig leestünk a pörgő hordóról, óriás libikókán hintázhattunk és még homokozhattunk is. Délután a
Boglár fedélzetét foglaltuk el, s egy órán át hajókáztunk vele a
Holt-Körösön gyönyörű parti villák között.
Ekkorra már kezdtek kiürülni a gondosan feltöltött hátizsákok,
jelezve, hogy elérkezett a visszaút ideje. Pontos időben, alaposan elfáradva, de sok-sok élménnyel tértünk haza.
A 43 kisgyermek szép, őszi szombatját három pedagógus
Ráczné Budai Márta, Kocsisné Hecskó Ágnes és Lajkóné Tari
Ágnes szervezte és felügyelte.
Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesület
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„RÍMBE SZEDETT TERMÉSZET” – VERSMONDÓ VERSENY

Október 11-én a tanév első kulturális versenyén vettek részt iskolánk
tanulói Szegeden. A Füvészkert által meghirdetett versenyen 17 diákunk indult és szerepelt eredményesen. 5 korcsoportban mondtak a
természet szépségeit bemutató költeményeket.
Az 1-2. osztályt Takács Vivien, Tordai Viktória, Gyöngyösi Aliz, Kocsis
Benedek és Simon Flóra képviselték nagyon ügyesen.
A 3-4. osztályosok közül Nagy Regina K. László Szilvia: Gyümölcsöstál című versével ért el I. helyezést, de Bálint Jázmin, Székács
Levente, Sztarek Fanni és Nagy Zsanett is szép versmondással örvendeztette meg a hallgatóságot.
Az 5-6. osztályból Czékus Brenda, Csányi Jázmin, Fábián Eszter és
Terhes Gréta választottak nagyon szép műveket és adták elő a zsűri
előtt.
A 7-8. osztályt 3 tanuló képviselte kiemelkedően, hiszen Tóth Barnabás Petőfi Sándor: Az apostol című elbeszélő költeményének

részletével I. helyezést ért el, Berczeli Lili és Vereb Denissza Különdíjasok lettek.
A verseny színvonalát jelzi, hogy szakavatott zsűri értékelte a gyerekek előadását.
Minden előadó jutalomban részesült, s a várakozás idejét kertlátogatással tölthették.
A 17 gyerek felkészítését Gyurisné Pigniczki Tünde, Jász Márta,
Ótottné Vörös Zsuzsanna, Szabó Józsefné, Hódiné Vass Magdolna
és Santana C. Nagy Éva pedagógusoknak köszönhetjük.
Külön szeretnénk megköszönni az Üllési Önkormányzatnak, hogy a
diákok utaztatásában segítségünkre voltak.
a Humán munkaközösség nevében:
Lajkóné Tari Ágnes

LÚDTOLL

MINDENSZENTEKRE



Minden évben a november a Mindenszentek hava,
novemberben emlékezünk a halottainkra.
Nagyszüleink, és szüleink, kiktől ered életünk,
ez az ünnep róluk szóljon, hogy dolgoztak érettünk.
A mindennapi munka mellett felneveltek minket,
szeretettel irányítva a mi életünket.
Felnőttünk, és felettük elszálltak az évek,
elfáradtak és mitőlünk vártak segítséget.
Gyógyítottuk szeretettel, segítettük őket,
gyógyszerekkel enyhítettük a szenvedésüket.
Amikor már az sem segít, feladták a küzdelmet,
Jézus Krisztus a szívében befogadta lelküket.
Rájuk emlékezünk Mindenszentek ünnepén,
elmondunk egy buzgó imát lelki üdvösségükért.
Gyertyát gyújtunk, kicsi lángja a kegyelet jelképe,
hálás szívvel emlékezünk a kedves szüleinkre.

Ingyenesinformatikaiképzés
GINOPͲ6.1.2Ͳ15Ͳ2015Ͳ00001sz.projektkeretében
kezdƅ, ingyenes informatikai tanfolyam indul a
Déryné Kulturális Központban, elƅreláthatólag
2019.12.02.Ͳ2019.12.16. idƅintervallumban. A
tanfolyam
gyakorlatorientált,
könnyen
elsajátítható ismereteket ad, az elvégzését
követƅen minden résztvevƅ Tanúsítványt és
TABLETET kap. A képzés minimum 15 fƅ
jelentkezéseeseténindítható,ajelentkezƅk16Ͳ65
év közöttiek lehetnek. Nagyszámú jelentkezƅ
esetén a jelentkezési sorrend a meghatározó.
Jelentkezzenekminélhamarabb!
Jelentkezési határidƅ: 2019.11.15.  Jelentkezni a
Déryné Kulturális Központban lehet, adatbekérƅ
lapkitöltésével.
Telefon:+3630/506Ͳ3159

Fodor Antal
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Az új tanév kezdetével a Diákönkormányzat is újraszerveződött,
melynek célja és feladata röviden összefoglalva a demokratikus jogok játékos gyakorlása és változatos programok szervezése a tanulók részére. Az osztályok alsó és felső tagozaton egyaránt új képviselőket választottak, osztályonként két-két főt.
Mivel volt diákpolgármesterünk tavaly befejezte általános iskolai tanulmányait, október elején új polgármestert is kellett választani. Három
tanuló vállalkozott erre a nagy feladatra. Ők a központi épületben a
reggeli sorakozóknál ismertették terveiket, programjukat arra az esetre,
ha nyernének. Bemutatkozásuk után néhány nap állt rendelkezésükre,
hogy 20-20 ajánlószelvényt összegyűjtsenek, amiben a jelölőbizottság
volt segítségükre. Ezt az akadályt mindhárman sikeresen vették, ezért
nevük felkerülhetett a szavazólapra. Október 8-án került sor a mindent
eldöntő diákpolgármester-választásra. A központi épület diákjai reggel
7.30-tól délután 13.30-ig szavazhattak titkos szavazással a választási
bizottság gondos felügyelete mellett. A jelöltek voltak:
Szalai Vanda 6.o.
Tóth Barnabás 7.o.
Mészáros Boglárka 8.o.
Fél 2-kor az urnabontás után a szavazatszámláló bizottság összeszámolta a szavazatokat, másnap reggel pedig kihirdették az eredményt: az új diákpolgármester 65 szavazattal Mészáros Boglárka 8.
osztályos tanuló lett. Az ő első feladata a Diákfórum levezetése volt,
melyre október 16-án került sor a Déryné Kulturális Központban. Ezen
a rendezvényen a következő napirendi pontok szerepeltek:
– Az új Diáktanács bemutatkozása.
– A diákpolgármester és helyettesének bemutatkozása.
– Az alsós diákpolgármester ismertette az 1-4. osztály éves munkatervét.
– Javaslatok, majd szavazás a munkaterv elfogadásáról.
– A felsős diákpolgármester ismertette az 5-8. osztály éves munkatervét.
– Javaslatok, majd szavazás a munkaterv elfogadásáról.
– Hozzászólások, kérések osztályonként az iskolavezetés felé, melyekre Igazgatónőnk, Hódiné Vass Magdolna válaszolt.
– „ A legjobb átlagot elérő osztály” és „ A legtöbbet javító osztály”
vándorserlegek átadása az év végi eredmények alapján.
„A legjobb átlagot elérő osztály” alsó tagozaton a 3. osztály, felső
tagozaton a 7.b osztály lett.
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„ A legtöbbet javító osztály” alsó tagozaton az 5. osztály (volt 4. osztály), felső tagozaton a 7. a osztály lett.
Októberi programjaink lesznek még az őszi papírgyűjtés, gyalogtúra
a Bohn-erdőbe és Halloween-party az angol szakos kollégák, illetve a
8. osztályosok szervezésében.
A Diákönkormányat nevében Ótottné Vörös Zsuzsanna

www.ulles.hu

ISKOLAI HÍREK
Tisztelettel köszöntöm Üllés Nagyközség lakosságát az üllési Fontos
Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola új tagintézmény-vezetőjeként. Hódiné Vass Magdolnának hívnak, 29 éve lakom Üllésen.
Magyar-történelem és etika szakos tanár vagyok, jelenleg magyart
és történelmet tanítok az általános iskolában.
A 2019/2020-as tanévet 183 (jelenleg 185) tanulóval kezdtük meg,
21 kis elsőst köszöntöttünk a tanévnyitón, és az élethosszig tartó tanulásra buzdítottam őket, amely jelenlegi állomása az általános iskola. A művészeti iskolába tanulóink egyharmada jár, a diákok néptánc,
zongora, gitár és kézműves tanszakokra jelentkezhettek az idén.
Az új tanévtől több személyi változás következett be tantestületünk
összetételében. Tasi Zoltánné tanárnő a tényleges munkavégzés alóli
felmentését tölti, új tanárok és óraadók nyertek felvételt intézményünkbe: Kalányos Krisztina fizikát, Kohlmann Márta éneket, Mészáros Ágnes zongorát és Sáró Árpád technikát tanítanak.
Az iskolánkban év végén jelentős változások kezdődtek, hat tantermet új padokkal, székekkel és bútorokkal sikerült szebbé varázsolni
pályázati segítséggel, és két tanteremben az új Samsung interaktív panelekkel tudjuk az oktatást hatékonyabbá, színsebbé tenni. A
termek berendezési tárgyainak megóvásában fontos szerepe van az
iskola életét szabályozó házirendnek, amelyet mindenkinek be kell
tartania.
De nem csak a megújult külsőségek miatt lesz jó az idén is ebben
az iskolában tanulni. A tanév tele lesz érdekesebbnél érdekesebb
programokkal, és több sikeres pályázatnak a megvalósításával. Két
nyertes pályázatunk van az Erasmus+ keretében. Az egyik pályázat az olvasást népszerűsíti (5 ország részvételével), itt koordinátori
szerepet tölt be az iskolánk. A másik pályázat a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentésével foglakozik (6 ország
részvételével).
A következő pályázatunk a Határtalanul pályázat a mindenkori 7. osztályosok számára, az idén Torockó és környéke lesz az úti cél.
Másfél hónapja kezdődött el a tanév, és sok programon már túl

vagyunk: a felső osztályokban lezajlottak az erdei iskolás napok,
amelyek családi délutánokkal zárultak. Az ötödik és a hatodik osztályban pszichológusok foglakozásai segítettek az önismeret, a
stresszkezelés, az agressziókezelés és a közösségépítés témaköreiben tartott foglalkozásaikkal. A hetedik és a nyolcadik évfolyamokon
az osztályfőnökök és a kollégáim által eltervezett programokat valósították meg a gyerekek.
Több versenyen is szerepeltek diákjaink: természettudományos kalandtúrán, szavalóversenyen a Füvészkertben és matematikaversenyen értek el kiemelkedő eredményt.
A Zöldü(l)lés Egyesület szervezésében a Szarvasi Arborétumba utaztak el iskolásaink, a természeti környezetben tanulva és játszva tölthették el hasznosan a szabadidejüket.
Az ötödikesek fergeteges csibebuli keretében felvételt nyertek a felsős évfolyamba, és megválasztottuk az új diákpolgármesterünket is.
Mészáros Boglárka végzősként egy éven át vezetheti a diákságot, az
első sikeres bemutatkozása a diákfórum szervezésével és levezetésével már meg is valósult.
Az iskola Szülői Szervezete, Munkaközössége új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadott el, amelyben rögzítették a szülők, hogy a
szervezet elnöke egyéves megbízással rendelkezik, új SZMK - elnök
Gyöngyösiné Simon Mariann, a helyettese pedig Simon Zsolt lett.
Szeretnék köszönetet mondani Vass Amarillának az előző évek áldozatos munkájáért.
Minden tanév újabb és újabb feladatokat hoz, és nem csak a gyermekek, de a szülők és a pedagógusok számára is. Szeptember hónapban megtartottuk a közös tanévnyitó értekezletünket és az osztályok
szülői értekezletét is. Szeretném megköszönni a VÉSZ Egyesületnek,
hogy minden osztályban egy tanuló számára tanévkezdési támogatást biztosított.
Ebben a tanévben is szükség lesz a szülők figyelmére, türelmére,
példamutatására. Közös munkánk során a partneri együttműködést
tartom a legfontosabbnak, hisz a sikeres, hatékony iskolai munka
egyik fontos kulcstényezője az oktatási-nevelési intézmény partnerközpontú működése. Ha így együtt, közösen figyelünk gyermekeinkre, biztosan találunk megoldást problémáikra. Ehhez nyújtott már
segítséget a Homokháti Szociális Központ szervezésében Görbéné
Rakonczai Edina szakember tájékoztató előadása a gyermekjogokról.
„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem
mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává
válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani önmagát.” (Müller
Péter)
Minden diáknak, szülőnek és kollégámnak sikeres tanévet kívánok!
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
EGÉSZSÉGNAP AZ ÓVODÁBAN
2019. szeptember 19-én délután családi
egészségnapot tartottunk az óvodában.
Minden csoport a saját csoportpólójában
érkezett a tornaterembe, ahol közösen megnézhettük a „Makk Marci közbelép”című
kisfilmet, ami a rend, és a tisztaság fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét
mesébe ágyazva. Ezután minden csoport a
saját csoportszobájába indult. A Manócska csoport fogorvosi rendelővé változott,
ahol Kovács-Budai Csilla adott hasznos tanácsokat a helyes fogápolásról,a fogaknak
hasznos, és káros ételekről és megmutatta
a helyes fogmosás technikáját is egy óriási
fogsoron. A Süni csoportszoba igazi szépségszalonná változott ahol a bátor önként
jelentkezőkön Ördöghné Szekeres Tímea a
masszázs jótékony hatásait mutatta be, Peták Alexandra pedig egy kozmetikai frissítő
arcmasszázst végzett. Beszéltek a krémek
és eszközök használatáról, amelyeket ki is
próbálhattunk. Szóba került még a napsugárzás káros hatása elleni védelem, és a kézmosás helyes technikáját is elsajátíthattuk.
A Katica csoportszoba az öltözködni szerető
gyermekek örömére gardróbszobává vált.
Egy nagy bőröndben mindenféle ruhanemű
volt megtalálható, amelyeket fel lehetett próbálni. Láthattunk búvárruhát, katonaruhát és
munkásruhát is, volt lehetőségünk baba öltöztetős játékot játszani. A Kisvakond terem
fodrászszalonná változott, ahol Tóthné Bóka
Gizella fogadott bennünket. A lányoknak különleges hajfonást készített, a fiúknak pedig
hajzselével „lőtte be” a frizurájukat. Köszönjük szépen a sok jó tanácsot vendégeinknek!
Miután minden szalonban jártunk, visszatértünk a tornaterembe, ahol jógabemutatót
láthattunk a nagycsoportosok részvételével,
akik nagyon fegyelmezetten követték a tanár
néni, Vesmás Andrea utasításait. A bemutató végeztével elfogyasztottuk a szülők által
behozott finom gyümölcsöket, zöldségeket,
amelyeket ezúton is köszönünk! Köszönjük a
résztvevő szülők, nagyszülők, testvérek érdeklődését, figyelmét ezen a délutánon, amit
együtt tölthettek az óvodás gyermekekkel!
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Tündi óvó néninek, valamint Gotti és Mónika
néninek és a segítőknek, fantasztikusan jó
délután volt.
Csigabiga Óvoda lakói

"GYÓGYÍTSUNK EGYÜTT"
Csigabiga Óvoda lakói a Manócska csoport
szervezésében, „Gyógyítsunk együtt!” elnevezésű játszódélutánon is részt vehettek.
Egy kis betekintést nyerhettek a gyerekek
az orvosok világába, sok játékkal és 3 orvostanhallgató segítségével. Kovács Sarah és
Csősz Ádám I. éves, Czike Veronika Flóra II.
éves általános orvostanhallgatók a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. Ők a Teddy Maci Kórháznál
vállaltak önkéntes munkát, így jutottak el a
mi óvodánkig. Réka óvó néni hosszas kutató
munka után talált rájuk, és hívta meg őket
vendégségbe. Sok mindennel készültek a
gyerekeknek, egy „röntgen gép” segítségével átvilágíthatták a plüssöket, amelyiknél
törést észleltek bekötözték. Egy nagy macit
„műtöttek meg”, megvizsgálhatták a belső
szerveit, majd miután minden szerv a helyére került és összevarrták a mackót újra
is éleszthették. Sztetoszkóppal hallgathatták
meg a saját és társaik szívverését, meghallgatták a plüssöket is. Szegény plüssök betegek voltak, így gyógyszert kellett beadni
nekik. Komplett orvosi rendelő várta a gyerekeket, ahol fantáziájuk egyből szárnyra kapott. A jól elvégzett feladat jutalma minden
csoport számára egy orvosi táska játék volt,
amit a mindennapi játékuk során is használhatnak. Kézműves foglalkozáson a Katica
és a Manócska csoportosok mentőautót
készítettek, a Kisvakond és a Süni csoportosok pedig orvosokat. A sok állomás között
csemegézésre is jutott idő, gyümölcsöket
és tökgolyót falatozhattunk. A délután zárásaként a Dr. Bubó című mesesorozatból egy
epizódot nézhettünk meg. Köszönjük ezt a
rengeteg élményt a szervezőknek: Réka és

HÍREK A BÖLCSŐDÉBŐL
Zsebibaba csoport
Augusztus végén 4 kisgyermektől búcsúztunk, akik már
nagyon várták, hogy „nagy”
óvodások lehessenek.
A nyári karbantartási és takarítási munkálatok után, igyekeztünk szép dekorációval
otthonossá tenni a csoportszobánkat. Mivel
a nyár folyamán nem minden bölcsődésünk
találkozott társaival, szeptember első napjaiban mindenki egy kicsit megilletődve kezdte
az új nevelési évet. Volt sok öröm, nagy ölelkezések, néha egy kis sírás.
A megüresedett helyekre, új gyermekek érkeztek. Rájuk az édesanyától való elválás, a
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bölcsődébe való beszokás nehézségei vártak. Mi, kisgyermeknevelők igyekeztünk ezt
a folyamatot segíteni gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
Ősszel a közösségbe kerülés természetes
velejárója a betegségek terjedése. A mi
csoportunk tagjai is túl vannak az első hiányzáson és újra gyógyultan jöhettek a bölcsődébe.
A hónap végére, a Micimackó csoporttal
közös ”Szüreti játszódélután”-nal készültünk,
melyen a gyermekek szüleikkel együtt vehettek részt. Szüretelték a szőlőt, látták a szőlő
préselését, és megkóstolhatták a mustot is.
Készültek kézműves alkotások, gyurmából
szőlőszemek, és táncos mulatságon is részt
vehettek. A délután kellemesen telt, a gyermekek sok élménnyel tértek haza.
Az elkövetkező hónapokban is számos program várja a szülőket és gyermekeiket.
Ibolya, Dóra, Ildi

A Micimackó csoportban
elbúcsúztunk nyár végén 2
kislánytól, akik érdeklődve,
kíváncsian kezdték az ovis
életet. Helyükre szeretettel
vártuk az új bölcsis kisfiúkat,
remélve, hogy minél hamarabb elfogadnak
minket, társaikat, és örömmel jönnek játszani majd mindennap.
A természet ebben a hónapban az ősszel beérő gyümölcsöket kínálja nekünk, hogy megismertessük azokat a gyermekekkel. Kezükbe
adva érdeklődéssel nézegetik, tapintják, forgatják, darabolják és végül (legnagyobb örömükre) harapják. Majd ezek a gyümölcsök
felbukkannak mindennap további játékok
során is többféle módon. Pl. „megvásárolják,
megfőzik”, sorba rakják nagyság szerint, kiválogatják másfélék közül. Így valósul meg a
„legkisebbeknél” a játszva tanulás.
Eszti, Erzsi, Rita
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2019. NOVEMBERI számának lapzártája:
november 18-án, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen –
legkésőbb HÉTFŐ 12 óráig – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a
határidő betartását!
Az ezután beérkező cikkek megjelentetésére nincs mód.

Hagyományos eljárással készült adalékmentes saját
márkás termékeink széles választékával (füstölt kolbász, májas, lecsókolbász, hagyományos sózású darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandóan friss
sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, kacsahúsok várják
az éhes Üllési és környékbeli embereket.
Nálunk Szép kártyával is, bankkártyával is, készpénzel
is lehet fizetni!
Van Erzsébet jegyed az idén nálunk még elköltheted!
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés Dorozsmai u 37
+3630 9636882

Köszönjük!

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Tanya 3 szobával, fürdőszobával, kisebb melléképülettel, 1000
szögöl földdel eladó.
+ 36 30 550-9369
--------------------------------------------------------------------------------------Üllésen a Kígyósi út mellett a 073/68. hrsz. kb. 7880 m2 területű
földterület eladó:
+36 30 466-8213

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Katona Róbertnek és Dudás Brigittának szeptember 14-én – 4250
grammal – Noel nevű gyermeke született,
Fodor Tamásnak és Savanya Hajnalkának szeptember 20-án – 4320
grammal – Nóra nevű gyermeke született,
Mihálffy Lászlónak és Németh Zsófiának szeptember 25-én – 3210
grammal – László József nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Péntek Gergely algyői és Dúró Laura üllési lakosok október 5-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
HALÁLOZÁSI HÍREK

Gyuris Ferenc szeptember 18-án 77 éves korában,
Balog János Péter október 22-én 72 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
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