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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ

A Képviselőtestület november 12-én munkaterv szerinti ülést tartott.

Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2019. december 10-én (kedden) 15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában,
melyre meghívja a település lakosságát.

A képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról,
– Üllés Nagyközség 2020. évi belső ellenőrzési programjának és a
2020. évi ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadásáról,
– a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsába, a Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsába, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási
Tanácsába és a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsába delegált tag, és a helyettes személyéről, valamint a helyettesítés rendjéről,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Üllés Nagyközségi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgáltatás I-III. számú
tanyagondnoki körzetek Szakmai Programjának módosításáról,
Az ülés napirendjét képező Használati és Szolgáltatási Szabályzat
módosításáról az ülés keretében nem döntöttek, azt további pontosítás után a következő, december 10-i ülésen tárgyalják majd újra.
A Képviselők rendeletet alkottak:
a Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról,
– A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól. A rendelet szerint a képviselők havi
tiszteletdíja 2019. november 14-től bruttó 50.000 Ft, a bizottsági
elnök havi tiszteletdíja bruttó 70.000 Ft, a bizottsági tag tiszteletdíja – ha a bizottsági tag egyben képviselő is – bruttó 60.000 Ft.
A bizottsági tag tiszteletdíja – ha a bizottsági tag nem képviselő
– bruttó 30.000 Ft. (utóbbi kategória jelenleg nincs)
A testület módosította az élelmezési nyersanyagköltségről szóló
9/2015.(VI.26.)önkormányzati rendeletet,
– A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok
térítési díjáról szóló 6/2014.(IV.10.)önkormányzati rendeletet és
– A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016.(IV.13.)önkormányzati rendeletet.
Az étkezési térítési díj változásairól az „Étkezési térítési díjváltozások!” címmel olvashatnak bővebb információkat az Üllési Körkép
jelen lapszámában.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek
– 2 db lakáscélú támogatás odaítéléséről – összesen 2.400.000 Ft
összegben,
– a középfokú intézményekben tanuló helyi fiataloknak adható ösztöndíj elnyeréséhez kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok
elbírálásáról. A képviselők 8 pályázó pályázatát 6.000 Ft/fő/hó
ösztöndíjban részesítették 2019. szeptember 1-jétől 2020. június
30-ig – 10 hónapon át.
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

Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Rendelet-tervezet a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról
3.) A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
4.) Aktuális kérdések.
ZÁRT ÜLÉS
5.) Étkezési térítési díjhátralékok
6.) Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozása
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT ADÓZÓ!
Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2016. (IX.09.) önkormányzati rendelete alapján az adóalanyt (az ingatlan tulajdonosát vagy
haszonélvezőjét) belterületi lakóház után 5.000,- Ft/év, külterületi tanya után pedig 2.500,- Ft/év kommunális adó fizetési kötelezettség
terheli.
Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését, valamint az adó alanyában, az adó tárgyában bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változást az adózónak a változást követő 15 napon belül az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon
kell bejelentenie (önadózás). Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
Az elmúlt időszakban nagyon sok ingatlan került új tulajdonoshoz,
ezért a fentieknek megfelelően kérem az eladókat és a vevőket is,
hogy bevallási kötelezettségüket szíveskedjenek mielőbb teljesíteni.
Amennyiben tehát Üllés közigazgatási területén lakóingatlant (lakóház vagy tanya) vásárolt vagy adott el, akkor az adás-vételi szerződés
megkötésétől, vagy az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéstől
számított 15 napon belül szíveskedjen kommunális adó bevallási kötelezettségének eleget tenni.
Magánszemélyek kommunális adója bevallási nyomtatvány a honlapról letölthető, vagy az adóirodában beszerezhető. A bevalláshoz
mellékelni kell az adás-vételi szerződés másolatát is.
2019.november 18.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2019. december 2-án, 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
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ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI
DÍJVÁLTOZÁSOK!
A Képviselőtestület 2019. november 12-i ülésén módosította az étkezési térítési díjakra vonatkozó rendeleteket. (lásd: Képviselőtestületi ülés volt című cikkben)
Az étkezési térítési díjak 2020. január 1-jétől az alábbiakra változtak:
Bölcsődei ellátás:
Óvodai ellátás:
Iskolai étkezés:
Vendég ebéd:

552 Ft/nap
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
514 Ft/nap
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Tízórai: 127 Ft, ebéd: 394 Ft, uzsonna: 95 Ft)
857 Ft/adag

(a fenti díj ÁFA-val növelt bruttó összeg)
Szociális étkeztetés térítési díjai 2020. január 1-jétől 10 %-kal emelkednek. A fizetendő díjak pontos összegéről a Szociális Központ az
ellátottaknak írásbeli tájékoztatót küld még december hónapban.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

FIGYELEM INTÉZMÉNYNÉV
VÁLTOZÁS!
A Déryné Kulturális Központ az alábbi törvény és végrehajtási rendelet alapján névváltozáson esett át!
1997. évi CXL. törvény és 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet alapján
Üllés Nagyközségi Önkormányzat közművelődési intézményt működtet. A törvény és rendelet alapján a Déryné Kulturális Központ, a művelődési házak feltételeinek felel meg.
1997. évi CXL. törvény 78. § (3) A művelődési ház elnevezésében
szerepelnie kell a „művelődési ház”, a „közösségi ház” vagy a „faluház” kifejezés valamelyikének.
A települési könyvtári ellátás biztosítását Üllés Nagyközségi Önkormányzata nyilvános könyvtár fenntartásával valósítja meg.
1997. évi CXL. törvény 54. § j) bekezdése alapján elnevezésében
meg kell jelennie a könyvtár kifejezésnek.
A törvény, a végrehajtási rendelet, valamint képviselő testület döntése alapján az intézmény új neve: Déryné Művelődési Ház és Könyvtár.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

VÉSZ ÜLLÉS EGYESÜLET HÍREI
Vállalkozók és Értelmiségiek
Szövetségének bálja
Előzetes!
Időben szólunk!
2020.01.25. 19 órától
kerül megrendezésre a V. Jótékonysági Estünk.
Részletek később!

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI
HIVATAL DECEMBERI
ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Polgármesteri Hivatal 2019. december 30-31-ig IGAZGATÁSI SZÜNET miatt zárva
tart.
Ügyfélfogadás 2020. január 2. napjától (csütörtök) a megszokott
ügyfélfogadási időben.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Üllési
kormányablaka, valamint a települési ügysegéd december hónapban
a megszokott ügyfélfogadással várja az ügyfeleket.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁS

KONYHAI HÍREK

A Központi Statisztikai Hivatal levelében tájékoztatott arról, hogy a
településen „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása” néven öszszeírást végeznek.
Az összeíró november 25-e és december 15-e között keresi fel a
mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.
A kérdezőbiztos neve: Simonics Beáta
A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választották ki.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel. Az egyedi adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig: 7-15 óra.

Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

A DECEMBERI térítési díj befizetésének időpontja:
december 2-10-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés: : december 18-án, szerdán 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
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IDŐPONT VÁLTOZÁS!
A hulladékszállítást végző FBH-NP Nonprofit Kft levele alapján tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy Üllésen tartott kihelyezett ügyfélfogadásukat 2019. december 20.
(péntek) helyett 2019. december 13. (péntek), változatlan időpontban (09:30-12:00
óra között) tudja a Társaságuk megtartani
a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár épületében.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
DECEMBER
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 30-december 1.
Dr. Papp Sándor
december 7-8.
Dr. Papp Zalán
december 14-15.
Dr. Tóth Ferenc
december 21-22.
Dr. Szőke Csaba
december 24-26.
Dr. Kovács Tibor
december 28-29.
Dr. Hursán Mihály
december 31- 2020. január 1.
Dr. Papp Sándor

A PLÉBÁNIA DECEMBERI
PROGRAMJAI:

06/30/4879-805
06-20/973-9149
06/20/4763-517
06/30/3245-032
06/30/9653-114
06/30/9986-139
06/30/4879-805

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok:
2019. december 9. HÉTFŐ, december 23. 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.

1.

Betegek szentségének közös kiszolgáltatása (templom, 9.00
óra)
2.
Roráték (hétfő, szerda, szombat, templom, 6.30 óra)
1-15. Tartós élelmiszer-gyűjtés karácsonyi segélyezéshez (templom, folyamatos)
3.
Nyugdíjasok bibliaórája (Déryné Művelődési Ház, 9.30 óra )
3.
„Szülők Iskolája 1”: Miért nem működik a „Százszor megmondtam!”? A sikeres nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia fejlesztése (előadó: Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató, Déryné Művelődési Ház, 17.30 óra )
6-8. Adventi lelkigyakorlat (templom, péntek 17.00 óra, szombat
17.00 óra, vasárnap 9.00 óra), melyet Mátyás János OSP
pálos atya vezet. Gyóntatás a szentmisék előtt 40 perccel.
10.
Nyugdíjasok bibliaórája (Déryné Művelődési Ház, 9.30 óra )
13.
Életige Csoport (Plébánia, 19.00 óra )5tz
17.
Nyugdíjasok bibliaórája (Déryné Művelődési Ház, 9.30 óra)
24.
25.
26.

Karácsony: éjszakai szentmise (templom, 22.00 óra)
Karácsony: ünnepi szentmise (templom, 9.00 óra, 17.00 óra)
Karácsony másnapja (templom, 9.00 óra )

29.

Szent Család vasárnapja, családok megáldása, a „Királydinynye” Citerazenekar közreműködésével (templom, 9.00 óra és
17.00 óra)

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. december 2. 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

DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA

31.
Évvégi hálaadás (templom, 16.00 óra )
Jan.1. Újév, Szűz Mária Isten anyja ünnepe (templom, 9.00 óra és
17.00 óra)

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Déryné Művelődési Ház
és Könyvtár a decemberi ünnepek alatt az alábbiak szerint lesz nyitva:
2019.12.23. - 2020.01.05. zárva
Az intézmény 2020.01.06-án, hétfőn változatlan nyitva tartással várja a Tisztelt Lakosokat.
Egyéb napokon a nyitva tartás nem változik

Kopasz István plébános

Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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FALUGAZDÁSZ HÍREK
– Azoknak az őstermelőknek, akik 2017-ben igényelték kártya alapú őstermelői igazolványukat annak érvényessége
2019.12.31-én lejár. Ne tévessze meg Önöket a kártya bal alsó
sarkában feltüntetett dátum,(2021.12.31.) mert az csak a hatályosságot jelöli. Adott évben akkor érvényes az igazolvány, amennyiben
van hozzá tárgyévi érvényes értékesítési betétlap. Ezeket az igazolványokat már 2019.október 01-től lehet érvényesíttetni.
– Növényvédelmi gépek felülvizsgálata!
A hatályos növényvédelmi rendeletmódosítás értelmében, az árutermelésben használt növényvédelmi gépeken – kivéve a kézi (ideértve
a szórópisztolyos és lövellőcsöves ), ill. háti növényvédelmi berendezéseket – az EU területén történt első forgalomba hozatalkor (mely
öt évig érvényes), ezt követően háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot kell végezni.

Permetezőgépek felülvizsgálatára akkreditált cégek aktuális listája a
következő honlapon elérhető: https://portal.nebih.gov.hu/-/elerhetoa-novenyvedelmi-gepfelulvizsgalat-vegzesere-jogosultak-listaja
Felülvizsgálatra bejelentkezni ezen a honlapon kell: https://ongny.hu/
megrendelolap
Ezzel kapcsolatos bővebb tájékoztatás, segítségnyújtás személyesen, ügyfélfogadási időben.
Minden ügyintézéshez kérjük hozzák magukkal az őstermelői
kártyájukat!
– Ügyfélfogadás: az év végi ünnepek és szabadságolások miatt
december 19-ig lesz ügyfélfogadás
hétfő, kedd 8-16h-ig Halász Zsolt
30/3372-535
csütörtök
8-16h-ig Czakóné Dudás Mónika 70/4893-853

TÜDŐSZŰRŐ EREDMÉNYEK
A térítésköteles tüdőszűrések (pl. 40 éves kor alatt, foglalkozásegészségügyi vizsgálat címén végzett) negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzák az illetékes háziorvosoknak, ezért a negatív leleteket az érintett lakosok tőlünk vehetik át.
A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes, Mórahalmi Tüdőgondozó Intézetben (Mórahalom Millenniumi sétány 7.)
vehetők át – a 62/281-008-as telefon egyeztetett időpontban.

A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása akár térítésköteles, akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, a Mórahalmi Tüdőgondozó Intézetben (cím fent) történik.
Dr. Csonka Erika, Dr. Ország Orsolya háziorvosok

Akinek nincs szüksége a tüdőszűrő eredményre, annak nem kell elmennie érte. Ha valakit kiszűrtek, ki fogják értesíteni, behívják további vizsgálatra. (a behívás még nem jelent feltétlenül rosszat, csak
egy újabb vizsgálat)

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLETI HÍREK
Éves beszámolóval egybekötött évzáró ünnepség 2019. december
19-én, csütörtökön 15.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Napos Piac épületében.
Minden tagunkat szeretettel várunk, de az étkezés miatt jelentkezni
kell.
(jelentkezési határidő: december 12-e, csütörtök)

A vacsora az egyesületi tagoknak ingyenes lesz, hozzátartozóknak
önköltségi árat kell fizetni (a részvételt ez esetben is jelezni kell!)
Az idén először szeretnénk tombolasorsolással izgalmasabbá tenni az
évzáró ünnepséget. Kérjük tagjainkat, aki tud ajánljon fel tombolatárgyat, de szívesen veszük magánszemélyek és cégek felajánlását is.
Tisztelettel: Füredi Andrea csoport titkár +36 30 383-4976

CUKORBETEG ÉS
ÉLETMÓD
KLUB HÍREI
A 2019. évi utolsó összejövetel – mely egyben évzáró ünnepi program – december 17én, kedden 15.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Déryné Művelődési Házban!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Részvételi szándékot – december 10-e, kedden –
kérném jelezni!
Füredi Andrea klubvezető
(tel: +36 30 383-4976)
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FONTOS VAGYOK
MAGAMNAK! 2.
2019.12.04-ÉN
MOZGÁSBAN AZ ÉLET CÍMMEL
„FITT- DÉLUTÁNT” TARTUNK
az EFOP-1.8.2.-17-2017-00020 pályázat
keretén belül.
Helyszín:
Üllés Fontos Sándor Általános Iskola
tornaterme.
Programok:
17:00 – 18:00
Csoportos gyógytorna Ádám Patrícia vezetésével
18:00 – 19:00
Vérnyomás-, vércukor mérés
cukorbetegeknek további lehetőség a
(hgbA1C) mérésre
19:00 – 20:00
Alakformáló torna Gut Gabival
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

LÚD-TOLL
TÉLAPÓ ÉRKEZÉSE…
S. Dudás Mária
Réten őz és nyúl szalad,
Szél sodor majd nagy havat,
Vidám Pisti, s kis Janó,
Csengős szánon hó. Hahó!
Megérkezik Télapó.
Örömöt hoz, száz csodát,
Fenyőágra zúzmarát,
Szép karácsonyt, gyertyafényt,
Kis szívekbe száz reményt.
Boldogság és szeretet,
Tölti be a szíveket,
Sok kis angyal Földre száll,
Mindenki rég várja már.
Édes illat fenyőág,
Mennyei most e világ,
Tündér álmot muzsikál,
Az adventi gyertyaláng.
Szent karácsony éjjelén,
Mind megjönnek Hit, Remény,
A Szeretet és Béke,
Lesz Mindnyájunk vendége.
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FONÓS MIKULÁS
Az Üllési Fonó Néptáncegyüttes idén is várja egykori táncosait gyermekeik társaságában
december 7-én 16 órától, hogy együtt örüljünk a Mikulásnak és egymásnak. A részvétel
ingyenes - de az eddigiekhez hasonlóan - regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékotokat a
Fonó facebook oldalán, az eseménynél vagy a +36-30/483-99-94 telefonszámon jelezhetitek
Zádori Zsuzsinál DECEMBER 1-ig.

www.ulles.hu
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„FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT” – ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
ÜLLÉSEN
„A könyvtárak az emberért – felelősségünk a Földért” címmel hirdette meg az Országos Könyvtári Napok idei programját az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2019-ben. Az őszi időszakban tartott
rendezvénysorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult
meg. Ehhez csatlakozott a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár is,
melynek programjai között szerepelt vetélkedő, a Fontos Sándor Általános Iskola diákjainak alkotásaiból készült kiállítás, Rácz Erzsébet
„Filter nélkül” kiállítása is.
A vetélkedő a környezetvédelem jegyében zajlott, fontos volt, hogy a
fiatalok foglalkozzanak a természettel, a környezetükkel, megismerjék és tudják, hogy miért is kell védenünk mindezt. A vetélkedő feladatait kolléganőmmel, Barna Beátával állítottuk össze.
Rácz Erzsébet „Filter nélkül” című kiállítását is megtekintették a
vetélkedő gyerekek, ahol a fantasztikus fotók mutatták meg nekik,
hogy milyen rendkívüli, csodálatos és egyedi környezetben élünk,
mennyire fontos ezeknek az értékeknek és szépségeknek a megóvása.
„Felelősségünk a Földért” kiállítás segítségével pedig betekinthettünk
abba, hogy a gyerekek mit is gondolnak erről a témáról.
A vetélkedőn a diákok játékos formában sajátíthattak el új ismereteket és mutathatták meg, hogy mit tudnak a környezetvédelemmel
kapcsolatban. Szerettük volna felhívni arra a figyelmet, hogy mit is
tehetünk mi? A szelektív hulladékgyűjtés nem cél, hanem eszköz. Ha
élünk a különgyűjtés lehetőségével értékes nyersanyagokat juttathatunk vissza a termelés körforgásba és ezzel csökkenthetjük a szenynyezést. A hulladék keletkezésének megelőzése nagyon fontos és
ennek hangsúlyozását minél korábban el kell kezdeni. Felhívtuk arra is
a figyelmet, hogy ne feledjük, hogy a legjobb hulladék az, ami nincs!
Mindegyik feladat fűszerezve volt egy kis ügyességgel, gyorsasággal és persze az okos, logikus gondolkodást, valamint a megfigyelő
képességet is elő kellett venni. Osztályon belül versenyeztek egymással a csapatok, és így szükség volt a csapattagok szoros együttműködésére is.
A harmadik és negyedik osztályosok vettek részt a vetélkedőn, nagyon ügyesen oldva meg a feladatokat. A játék végén senki nem
távozott üres kézzel, mindenki jutalomban részesült.

KÖSZÖNET
Köszönöm Lajkóné Tariné Ágnes, Ótottné Vörös Zsuzsanna és Szabó
Józsefné tanítónéniknek, hogy részt vettek a gyerekekkel a vetélkedőn, Zoltánfi Mária tanárnőnek pedig a rajzkiállítás megvalósításában való együttműködést.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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LÁTVÁNYFESTÉS AZ
ALKOTÓHÁZBAN
Ha valaki kíváncsi volt, hogy mire képes és mindig szeretett volna
festeni, de soha nem mert, esetleg nem volt hozzá előképzettsége
az alkotóházi látványfestés foglalkozáson kipróbálhatta magát. November 8-án láttuk vendégül az Alkotóházban Farkasné Németh Ibolyát Ásotthalmról. A kiváló oktató technikai tanácsokat adott, apró
praktikákat osztott meg velünk és az instrukcióit követve a festés
örömteli pillanatait élhettük át közösen és végül kész alkotásokat
vihettünk haza. Maximális csoportlétszámmal indult a foglalkozás,
amelyen bárki, teljesen kezdők is részt vehettek. Minden elkészült
festmény magán viselte alkotója sajátosságait és így gyönyörű,
egyedi alkotások születtek.
Köszönöm Farkasné Németh Ibolyának a foglalkozás vezetését és a
résztvevőknek, hogy eljöttek a látványfestésre.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

X. CITERÁS TALÁLKOZÓ ÜLLÉSEN
A citerások évente több településen tartanak találkozókat, ahol mindig a helyiek a házigazdák – így itt Üllésen a Királydinnye Citerazenekar védnöksége alatt találkoztak a környékbeli zenészek. Már
hagyománynak számít, hogy minden év októberében a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár ad otthont a rendezvénynek, ahol közel 150
fő találkozik és adják át egymásnak zenei élményeiket.
A rendezvényt a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója,
Meszesné Volkovics Szilvia és Tanács Zoltán, a Királydinnye Citerazenekar vezetője nyitotta meg, köszöntötték a vendégeket. Az idei
esten is a házigazda mellett más települések zenei csoportjai is részt
vettek: Királydinnye Citerazenekar gyermek csoportja, az Őszirózsa
Népdalkör, a Szanki Kéknefelejcs Dalárda és Citerazenekar, a Rúzsa
Sándor Népdalkör és Citerazenekar, és a Bokréta Dalkör, illetve a
Csólyospálosi Hagyományőrző Kórus és az Üllési Királydinnye Citerazenekar együtt, valamint a „vendéglátó” Királydinnye Citerazenekar
felnőtt és gyermek csoportja előadása zárta a fellépéseket.
A citerázást az emlékoklevelek átadása és a jóhangulatú tombolahúzás követte, ahol a fődíj egy citera volt, amelyet Strausz Ferenc nyert
meg. A finom pörköltvacsora és a késő estig tartó citerás nótázás
után kellemes élményekkel telve búcsúztak a vendégek.
Barna Beáta
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

KÖSZÖNET

Köszönöm a Technikai Csoportnak az ízletes, finom marhapörköltet,
a Királydinnye Citerazenekarnak az együttműködést, valamint kollégáimnak a munkáját a rendezvényen.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

LÚD-TOLL
RÉGI IPAROSOK EMLÉKÉRE
Már csak emlékeinkben élnek a régi mesterek,
Az egyik kovács volt, kalapált, izzott az acél,
Apám asztalos volt, gyalult, hullott a forgács.
Mindannyian tudták a dolgukat, tudták, hogy mi a cél!
Volt egy kistermetű kovács, apró teremtő erő.
Bognárok, kádárok, a fa illata messze szállt,
Elfeledni őket, vagy őrizni elszállt emléküket?
Szorgos munkájuk gyümölcse mindenki hasznára vált!
Ma már ki emlékszik rájuk? A messzire tűnő arcukra?

A munkában soha nem fáradva, tették, amit kellett.
Becsülettel nevelték gyermekeiket, segítve családjukat.
Amíg az élet adott jövőt, adott nekik engedelmet!
A falun, utcán állt még jó néhány aprócska bolt,
Gyermekként de sokszor jártunk ott, főleg, ha küldtek!
Még az élet olyanná nem volt, ami mindent letarolt,
Halvány emléke, régi képek, már rég elmenekültek!
2019. október
Faragó Feri
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Egy cseppnyi
figyelmesség
7DUWyVpOHOPLV]HUJ\ĦMWpVLDNFLyKHO\LUiV]RUXOyN
megsegítésére
7DUWyVpOHOPLV]HUWJ\ĦMWQN

.pV]pWHONRQ]HUYPiMNUpPWpV]WDWDVDNRV
OHYHVNHNV]OHNYiUpGHVVpJWHD«
Meddig segíthet?
)HODMiQOiViW2019GHFHPEHU2-LJYiUMXN!

Hol adható le?

$6]RFLiOLV.|]SRQWEDQ

az ÜOOpV5DGQDLXWFDV]iPDODWW

$EHpUNH]HWWpOHOPLV]HUHNEĘOFVRPDJRNDWNpV]tWQN
és eljuttatjuk helyi, riV]RUXOy FVDOiGRNQDN
LGĘVHNQHN pVPDJiQ\RVRNQDN
Bevásárláskor csak egy kicsivel kerül több a kosárba, azonban
másnak épp ennyire lehet szüksége ahhoz, hogy szebb legyen a
karácsonya!
$UiV]RUXOyNQHYpEHQN|V]|QMNVHJtWĘHJ\WWPĦN|GpVpW!

RAJZFILMÜNNEP ÜLLÉSEN

SZEGEDI MOBIL GUMISZERVIZ
Zsombói székhelyű mobilszerviz. 30 km-es távolságban
plusz km díj nélkül.
Szolgáltatásaink:
– Szezonális gumicsere, amit Nálunk meg is vásárolhat
– Defekt javítás
– Flotta szerelés
– Autólámpa polírozás
Nálunk nem kell sorban állnod, hogy az autód abroncsait
kicseréljük, pont olyan szakszerűen, mint egy szervizben!
Mi oda megyünk ahová kéred, otthonodhoz vagy munkahelyedhez. Nem.... nem drágább mint ha Te vinnéd egy
szervizbe. Az idő, az pénz.... Mindenkinek
Hívjon bizalommal !
+36707093271
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Idén a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár is csatlakozott az Országos Rajzfilmünnephez., így november 15-én az animációé volt a
főszerep az intézményben. A rajzfilmmaratonon számos hazai rajzfilmklasszikussal felújítva találkozhattak az érdeklődők, a legkisebb
gyerekektől a legidősebbekig. A legkülönbözőbb korosztályok számára kínáltuk a közösségi filmnézés élményét. A magyar animációs film
számtalan kitörölhetetlen emlékkel ajándékozott meg minket, amiket
most újból átélhetünk. Az óvodás- és iskoláskorú közönség vizuális nevelését is fontosnak tartottuk, ezért az óvodával és iskolával
együttműködve közösen választottuk ki, hogy milyen animációk kerüljenek vetítésre. Az ovis kispajtásoknak a rajzfilmünnep alkalmából
kézműves ajándékkal készültünk.
A legkisebbekkel együtt nevethettünk Kukori baklövésein, rácsodálkozhattunk Pom Pomra, és Frakk is jól megkergette a lusta macskákat. A délután folyamán átélhettük a Vuk, Vízipók, Ludas Matyi és
Salamon király kalandjait.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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AZ ÜLLÉSI SEGÍTSÉG
MOST IS JÓL JÖTT

Közeledve az ünnepekhez a szokásos
ásos töprengés törhe
törhet ránk…. „Mi legyen a fa alatt, ami
hasznos, nem idény jellegű, és nem ununk meg….?”
Mit szólnátok hozzá, ha idén egészséget, élményt és minőségi időt adnátok szeretteiteknek?
A Zsombói SóKuckó, modern, kellemes környezetében 4 tonna só, só ionizátor és sóhomok
biztosítja az extra sós közeget, mely fény és hangterápiával válik teljessé. A SóKuckózás egyik
célja a légutak tisztítása, az allergének, a por, a pangó váladék eltávolítása.
Ezzel megelőzhető a felülfertőzés, a váladék továbbterjedése és a gyulladás áthúzódása
a melléküregekre.
Emellett:
9 asztma
9 allergia
9 szénanátha
9 nátha légzőszervi problémák
megelőzésére és kezelésére is.
Bőrproblémákra:
9 ekcéma
9 pikkelysömör
Immunerősítő
Gyulladáscsökkentő
Segít az álmatlanság leküzdésében
Stresszoldó, és relaxáló hatással is bír.
Amellett, hogy egészségünkre pozitívan hat, megragadunk minden alkalmat, hogy családi
gg tartunk SZÜLETÉSNAPI
programokat is szervezzünk, melyek közül állandó jjelleggel
OKAT is.
ZSÚROKAT, FELNŐTT WELLNESS DÉLUTÁNOKAT

A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett ruzsai XVIII. Hagyományos ParasztLakodalmas rendezvényen Turcsik József
és családja biztos segítőink. A valódi vőlegény váratlan betegsége miatt „külföldiek”
vállalták a főszerepet. Így lett menyasszony
Üllésről Turcsik Anikó, a vőlegény Öttömösről Németh József. Külön köszönjük,
hogy ezzel segítették a rendezvény sikerét.
A család tagjaiból volt betyár, koszorúspár,
reklámhordozó, felszolgáló. A pontosságuk
és helytállásuk példaértékű. Az „ifjúpár” és
az örömszülők külön köszönetüket fejezték
ki, hogy ilyen igényes környezetben, igazi
családias, jó hangulatú lakodalmas vendégekkel ünnepelhette életük jeles napját. A
menyasszonyi ruha kölcsönző a kornak és
alkalomnak megfelelő nagyon csinos menyasszonyi ruhával, kedvezménnyel segítette a
diáklányt.
Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki
szíves segítségükért!
Szeretettel: Szanka János
szervező

KÖSZÖNJÜK
A VIRÁGOKAT!
Jankovits Annának köszönjük a képen látható pálmát, ami a Polgármesteri Hivatal Tárgyalóját díszíti.
Szintén köszönetet szeretnénk mondani ifj.
Szabó Imrének és Szabó Róbertnek a 2 db
Yucca adományozásáért. A virágok a Házasságkötő teremben kaptak helyet.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

Év végéig még lesz itt:
Ádventi mese délután,
Télapó látogatás,
Decembertől minden nap ádventi meglepetések,
sek,
SóKuckós ádventi naptár,
Oktató és mozgáSós kikapcsolódás kicsiknek
siknek éés nagyoknak egyaránt!
ándék ötlet, azt is meg
me tudjuk oldani, hiszen:
Ha pedig azonnal kellene valami ajándék
Ajándékutalványokkal,
Kedvezményes bérletekkel,
Vitaminokkal,
Természetes natúr kozmetikumokkal,
okkal
És egyedi sótermékekkel – sómécses, só pohár,
ohár, sólámpa – várunk
á
Kuckónkba minden
érdeklődőt.
Ráadásként, hogy teljes legyen a kínálat, a
egészséges desszertjeit kóstolhatjátok meg!

Salátaműhely egyedi salátáit és

Ugorjatok be Kuckózni a hét bármely napján 8:00-19:00-ig, bejelentkezés után a
m
+36 30 644 6116 Zsombó Móra Ferenc utca 1. szám
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FILTER NÉLKÜL – RÁCZ ERZSÉBET KIÁLLÍTÁSA
November 11-én nyílt kiállítás a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár Multi termében Rácz Erzsébet fényképeiből. Reggeli sétáin Üllés
környékét vette lencsevégre, sajátos meglátásai jelennek meg a
képeken, ahogyan szemügyre vett egy-egy adott pillanatot az évszakokban és az állatvilágban is egyaránt. A gyönyörű kiállítást több
korosztály is meglátogatta, az iskolások fókusza rögvest a csőrében
diót tartó varjúra szegeződött.
A fotós fontosnak tartja, hogy a képei a valós tartalmat adják vissza,
a tökéletesre torzított fotók helyett, – erre utal a kiállítás címe is –
szerinte a természetnek nincs szüksége megszépítésre.
Barna Beáta
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

CSÓTI VILMOSNÉ GYAPJÚVILÁGA
Több héten keresztül láthattuk Csóti Vilmosné Marika gyönyörű kiállítását a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban. Csodálatos munkáiban
sokan gyönyörködtek.
Az érdeklődők ezt a technikát, a tűnemezelést elsajátíthatták az Alkotóházban november végén.
Barna Beáta
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

VERSÍRÁS FORTÉLYAI
„Kérdés, hogy mi tehet híressé verset: az ihlet vagy
műgond. De mit ér tanulás költői tehetség vagy lángész tanulás nélkül: kívánja a másik támogatását így az
egyik, társulva barátként.” Az ókori római költő, Horatius
máig érvényes gondolatával indította meg Diószegi Szabó Pál költő, a Szegedi Írók Társaságának elnöke azt az
ismeretterjesztő célú, vetítéssel egybekötött előadását,
amelyben a versírásról, annak elemi tudnivalóiról tartott
október 7-én, a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban,
az Üllési Írói Klub tagjai számára.
A rendezvény alatt nagy hangsúlyt helyezett a tudatos
versépítésre, a versek tematikai-strukturális „irányára”,
a rímek nem öncélú alkalmazására, a „költői” képzavarok
elkerülésére, ezért előadását az alapvető költői nyelvi stíluselemek (metafora, szimbólum) tudatosabb használatának bemutatásával zárta, és megerősítette a hallgatóságban, hogy napjainkban, a megnövekedett számú online
és papír alapú megjelenési lehetőségeket figyelembe
véve, igenis szükség van a megfelelő színvonalú irodalmi
alkotások létrehozásához alapvető ismeretekre.
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TÖKÖS-NAP
Ebben az évben az Országos Könyvtári Napok keretében, gyönyörű,
lombhullató, őszi napon, október 5-én valósult meg a tök és terménykiállítás az Alkotóház udvarában. Már kora reggel kollégámmal, Bakó
Tibornéval készítettük a kiállítást a termelők által hozott szebbnél
szebb, változatos és szokatlan termésekből. Több, mint 30 felajánlás érkezett. A rendezvényre látogatók megcsodálhattak különböző
formájú, méretű, színű dísztököket, sütni való tököket, befőtteket,
savanyúságokat, finomabbnál finomabb lekvárokat, mézeket, különböző gyönyörű virágokat, gyümölcsöket, zöldségeket és szokatlan,
kevésbé ismert terméseket is. A bátrabbak chili paprika krémet is
kóstolhattak, aminek az ereje nem kispista volt.
Kézműves foglalkozás keretében tökfaragás zajlott, amelyen nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is örömmel vettek részt és az
elkészült alkotásokat mindenki haza is vihette.
Az Alkotóház kemencéje már az előzőnap be lett fűtve és egész éjszaka a kemence tartós melegében sültek a tökök. A Tökös-napra
ellátogatók friss, meleg sült tököt is kóstolhattak.

KÖSZÖNET
Köszönöm, hogy a terményeket felajánlották a kiállításunkra:
Szűcs Ferenc (Bordány), Pintér Ferencné, Peták Vilmosné, Fodor
János és Fodor Jánosné, Borbély Imréné, Juhász Attila, Monostori
Zsolt, Nagy Istvánné, Zsila Gábor, Dudás János, Búza Tünde (Forráskút), Tanács Zoltán, Tanács Zoltánné, Tanács Ildikó, Zámbó Róbert,
Monostori Istvánné, Dobai Antalné, Hajdú László, Németh Tibor,
Sáriné Módra Mária, Zöldsarok Agro Kft., Jógacsoport: - Tasi Zoltánné, Péter Erzsébet (Forráskút), Bozsák Zoltánné, Vidéki Istvánné,
Monostori Jánosné, Patik Péterné, Sárközi Mária, és Csótiné Marika
Továbbá köszönöm Szolnoki Tündének a tökfaragás irányítását,
Juhász Attilának, Szűcs Ferencnek a töksütéshez a tök felajánlást,
Dudás Jánosnak és Czakóné Dudás Mónikának a tökfaragáshoz a
tök felajánlást, Tanács Zoltánnak és Bárkányi Józsefnek a töksütést.
Meszesné Volkovics Sziklvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A Diákönkormányzat októberi programjai között az őszi hulladékgyűjtés, a Halloween- buli, alsó tagozatos gyalogtúra és a reggeli torna
szerepelt.
Október 21-től november 2-ig a hagyományos őszi papírgyűjtést bonyolítottuk le. Ez időpont előtt néhány héttel már szorgos gyerekek
tevékenykedtek az utcákon, kerékpárokkal, kiskocsikkal jártak házról
házra. Az összegyűjtött papírt, kartont a Stabil Sped Kft. munkatársai
a Kft. telephelyén vették át. A gyűjtőmunka eredménye a következő
lett:
A 9 osztály összesen 10362 kg papírt gyűjtött.
1. helyezett 7.b: 2385 kg
2. helyezett 6.o: 1496 kg
3. helyezett 3.o: 1370 kg
A bevétel az osztálypénztárakat gazdagítja.
Október 22-én egy verőfényes őszi délutánon kis csapatunk gyalogtúrára indult a Bohn-erdőbe. Útközben gyönyörködhettünk a természet csodás színeiben, az erdő felé közelítve pedig terméseket
is tudtunk gyűjteni. Állatok nyomait is felfedeztük a homokban, de
személyesen csak néhány pókkal, rovarral találkoztunk, a többiek
kitértek a vidám kis csapat útjából. Az odaút fáradalmait gyorsan
kipihentük, és kezdetét vette a számháború. A hazautat is leküzdve
fáradtan, de élményekkel gazdagon értünk vissza az iskolába.
A hagyományosnak mondható reggeli tornánkat az őszi szünet utánra csúsztattuk, így kapcsolódva be az egészségnevelés programsorozatba. A központi épületben 5, a Radnai u. 2. alatti iskolában
pedig 3 napig mozoghattak a vállalkozó kedvű nebulók a vérpezsdítő
latin ritmusokra. Az aktívan tornázók minden reggel tombolát kaptak,
közülük 5-5 szerencsés nemcsak a mozgás örömével, hanem apró
ajándékkal is gazdagodhatott.
Ótottné Vörös Zsuzsanna, Diákönkormányzat

A Halloween- bulit idén a nyolcadik osztály szervezte meg. Számos
programon vehettek részt a jelenlévők. Az esemény október 25-én,
péntek délután vette kezdetét, melyen a negyedikesektől a nyolcadik osztályosokig voltak résztvevők. Megjelenni kizárólag csak
jelmezben lehetett, a legötletesebb jelmezeket a végén a diákpolgármester jutalmazta. A diákok különböző állomásokon feladatokat
oldhattak meg, arcfestésen vehettek részt. A kreatívabb diákok
kézműveskedhettek. Aki rémisztő élményben akart részesülni, végigsétálhatott a félelmetes horrorfolyosón. Manapság nagyon divatba
jött a fotópont, ami ezen a bulin sem maradhatott el. Aki kíváncsi
volt a jövőjét rejtő titokra, betekintést nyerhetett arról a jósdában.
Játékos feladatok is voltak, mint például: vízből az alma és lisztből
a kockacukor kihalászása, amelyeket Amerikából, ahonnan kezdetét
vette ez a vérfagyasztó ünnep, manapság több ország is átvett.
Végül a halloweeni hangulat fokozása érdekében a programok egy
kis táncolással zárultak.
Mészáros Boglárka, Farkas Tekla
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

“A MESE!” – KÖNYVTÁRI

AZ ISKOLÁBAN

FOGLALKOZÁS

2019. november 8-án pályaorientációs napot tartottunk az iskolában.
Ezen a napon a tanulóink üllési munkahelyekkel és a környék középiskoláival ismerkedhettek meg. Fontosnak tartjuk, hogy a pályaorientációs tevékenység ne korlátozódjon a 7–8. évfolyamra, hanem minden életkorban az annak megfelelő formában készítse fel a diákokat
a továbbtanulásra, életpályájuk megtervezésére.
Az alsó tagozat tanulóit főleg a helyi üzemekkel, vállalkozásokkal,
munkahelyekkel ismertettük meg. Az alsós osztályok és az 5., 6.
osztályosok látogatást tettek a helyi munkahelyeken: COOP bolt,
Gazdabolt (Német Tibor), Paprikatelep, Posta, Stabil Sped Kft., a Tűzoltóság a gyerekek nagy örömére tűzoltóautójával az iskola udvarán
tartott bemutatót. Minden helyi intézménynek köszönjük szépen
a kedves, szívélyes fogadást és a körültekintő bemutatást.
A felső tagozat osztályai közül a 7. és 8. osztály tanulói pedig a környező városokban lévő középiskolák bemutatóóráit hallgatták meg.
Tíz középiskola nevelői és diákjai mutatták be az üllési gyerekeknek,
hogy milyen feltételekkel, ágazatokkal és szakokkal várják a továbbtanuló fiatalokat.

Egyszer volt, hol nem volt, Magyarországon a Homokhátság egyik
csücskében, a legsíkabb és leghomokosabb szegletében ahol a kurta
farkú malac túr és hol talál, hol nem, az üllési, harmadik osztályos
diákok ellátogattak a községi könyvtárba…
A könyvtáros néni nagy örömmel várta őket, hiszen a könyvtárral
való ismerkedés mellett a mesékről is folyt a beszélgetés.
Szerencsére a mesélés ideje soha nem jár le. Szükség van a mesékre, hiszen a mesék segítségével fejlődik a gyerekek szókincse,
fantáziája, a mese szereplőivel azonosulva élhet át különböző konfliktus helyzeteket és oldódhat fel benne akár az egész nap felgyülemlet
feszültség is. A mese az egyetlen olyan irodalmi műfaj, amely utat
mutat a kisgyereknek vagy kisdiáknak abban, hogy bárki elérheti azt,
amire vágyik, elérheti célját, ha küzd, ha meri válalni, hogy elindul a
nehézségekkel teli úton.
Beszélgettünk a műmeséről, a népmeséről, a meseírókról, mesegyűjtőkről, a különböző mesefajtákról is. Arról is szó volt, hogy milyen meseszereplőkkel találkozhatunk meseolvasás közben, hiszen
szinte minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben a jó és a
rossz és ez nyilvánul meg a szereplő tetteiben is és mindez jelen van
a való életben is.
Játszottunk a mesékben megtalálható szófordulatokkal, számokkal
és persze olvastunk mesét és hallgattunk zenét, valamint izgalmas
volt a “Kinél robban a bomba?” játék is. A mesék “szárnyán” repülve
pillanatok alatt a könyvtári óra végére értünk.
Az óra végén a gyerekek nagyon kedvesen egy dallal búcsúztak tőlem, amely könnyeket csalt a szemembe :)

Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

A FONTOS SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2019. NOVEMBER 13-ÁN
MEGRENDEZETT HELYI
MESEMONDÓ VERSENY GYŐZTESEI

Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2019. DECEMBERI számának lapzártája:
december 9-én, 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.
A decemberi újság még Karácsony előtt megjelenik!
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a
határidő betartását!
Az ezután beérkező cikkek megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

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

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Eladó Üllésen a 081/103 hrsz-ú, 5905 m2 szántó.
+36 20 210 8169
--------------------------------------------------------------------------------------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
--------------------------------------------------------------------------------------Üllésen a Kígyósi út mellett a 073/68. hrsz. kb. 7880 m2 területű
földterület eladó:
+36 30 466-8213

CSALÁDI
ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Biztosítási ügynökség

Szunyog Máténak és Papp Szilviának október 30-án – 2930 grammal – Elizabet nevű
gyermeke,

Molnár Zsolt Csabának és Franek Anett
Erikának október 31-én – 3620 grammal –
Linett nevű gyermeke született.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Németh János és Kovács Anita üllési lakosok október 26-án házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Szabó Imre október 27-én 68 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
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