ÜLLÉSIKörkép

XXV. évfolyam 12. szám 2019. december

KARÁCSONYI HANGULAT AZ ÜLLÉSI
KEDVES ÜLLÉSIEK!
Hamarosan fellobban Advent negyedik
ADVENTON
gyertyája, melynek fénye az otthon melegét juttatja eszünkbe.
Hamarosan megszólal a karácsonyi csengő és kezdetét veszi az év egyik legnagyobb keresztény ünnepe, mely nemcsak
Jézus születésének, hanem a család, az
öröm, a békesség és a szeretet ünnepe is.
Hamarosan feldíszítjük a fenyőfát, javaslom öltöztessük díszbe a lelkünket is.
Hamarosan a fa alá kerülnek az ajándékok,
kerüljön a fa alá a szeretet ajándéka is.

Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak néhány napig, az ünnep
idején éljen szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon.
Nagy szükségünk van erre azért, hogy erőt meríthessünk a mindennapokban és a következő időszakot megújult erővel tudjuk majd
folytatni.
Őrizzünk meg az ünnepi pillanatokból egy jó nagy adagnyit, hogy
2020-as év hétköznapjait is ünnepivé tudjuk varázsolni.
Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében kívánok a falu minden lakójának
Áldott Karácsonyt és Békés, Boldog, Eredményekben és Egészségben Gazdag Új Évet
Juhász Gyula: Karácsony felé című versével:
"Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben."
Nagy Attila Gyula
polgármester

www.ulles.hu

TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület december 10-én munkaterv szerinti ülést tartott.
A képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról,
A Képviselőtestület 2020. évi munkatervének elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat és a s-Paw Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság között – az Üllési Körkép technikai
szerkesztése, nyomdai kivitelezése tárgyában – kötendő vállalkozási szerződés-tervezet elfogadásáról,
– A polgármester 2019. október 13 – december 31. közötti időszakra vonatkozó szabadság ütemezés elfogadásáról,
– a Használati és Szolgáltatási Szabályzat módosításáról,
Üllés Nagyközségi Önkormányzat Étkeztetés Szakmai Programjának
módosításáról.
A Képviselők rendeletet alkottak:
– az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének
szabályairól szóló 2/2016.(II.13.) önkormányzati rendelet 3. sz.
módosításáról,
– a 2020. évi önkormányzati költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek
– az étkezési térítési díjhátralékokról.
– Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról. A testület
döntése értelmében 2019-ben az érdemérmet dr. Nagy Editnek
és Szolnoki Tünde Júliának adományozta. Az érdemérem december 22-én, Advent 4. vasárnapján tartott ünnepi rendezvényen
kerül átadásra.
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

KONYHAI HÍREK

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

DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
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
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

VÉRADÁS
2019. január 14-én, kedden 13-17 óra között véradás lesz a Déryné Művelődési Házban.
Személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát kérjük, hozzanak
magukkal.
Segíts, hogy segíthessünk!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje
hétfőtől péntekig:
7-15 óra.
A JANUÁRI térítési díj befizetésének időpontja:
január 2-10-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés: január 23-án, csütörtökön
7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont: hétfőtől – péntekig
11.30 – 14.00 óráig
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Meghitt Karácsonyi Ünnepeket
és Egészségben Gazdag Békés,
Boldog Új Esztendőt kívánunk
mindenkinek!
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2020. január 6-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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ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
ÉS INTÉZMÉNYEI
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet
KÍVÁNNAK A TELEPÜLÉS
MINDEN LAKÓJÁNAK!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Boldog Új évet kívánok
minden Kedves Ügyfelemnek!
Tóth Imréné mérlegképes könyvelő,
adótanácsadó (06/30/515-8065)

MEGHÍVÓ
2020.január 25-én 18 órától VÉSZ Üllés Egyesület V. Jótékonysági Est
a hagyományőrzés jegyében
helyszín: Üllés Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
A hangulatért felelős zenekar: Diamond Exclusive Partyzenekar
Éjfélkor tombolasorsolás. Tombolatárgyak felajánlását szeretettel várjuk.
Az est folyamán korlátlan italfogyasztás!
Támogatói jegy kapható! Belépőjegy ára: 9500ft/fő
A jegyek megvásárolhatók: a Megálló Kávézóban, az ügyvédi irodában,
Ambrus Erzsébetnél (+36-30/488-2636)
Várunk mindenkit szeretettel! VÉSZ Üllés Egyesülete

ISKOLA ALAPÍTVÁNYI
EST
Ebben a tanévben 2020. február 8-án rendezzük meg a 26. iskolabálunkat. A bál mottója: „Kis iskola nagy tervek”. Célunk a
Radnai utcai iskolánk udvari környezetének
szebbé, játszhatóbbá, gyerekközelibbé tétele.
Reméljük, a bálunk sikeres lesz, és az iskolába járó gyermekeink egy megszépült, új
környezetben tölthetik el az iskolai mindennapjaikat. Ehhez kérjük az Önök segítségét,
jelenlétükkel támogassák céljaink elérését.
A Fontos Sándor Általános Iskola nevében
békés, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

KÖSZÖNJÜK A
VIRÁGOT!
Kelenczés Anikónak és Markella Attilának
köszönjük a képen látható virágot, ami a Polgármesteri Hivatal folyosóját díszíti.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
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I. ADVENT
Aranyosi Ervin: Advent – első gyertya
„Advent első vasárnapján
felgyullad egy gyertya fénye.
Melegítse át szívedet,
legyen fénylő eredménye.”
Új helyszín, a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár ad otthont ebben
az évben az Adventi rendezvényeknek.
A rendezvény előtt több napon keresztül szorgos kezek díszítették a
művelődési házat és környékét. Készült az adventi koszorú, a jászol,
díszítettük a fenyőfát, igyekeztünk igazi ünnepi hangulatot varázsolni.
A katolikus hagyományok szerint advent első vasárnapja a hit napja.
Az egyházi színbe öntözött adventi koszorún, amin három lila és egy
rózsaszín gyertya található, ilyenkor a középső lila gyertyát kell meggyújtani. Az elsőként meggyújtott lila gyertya a hit szimbóluma. Ádámot és Évát jelképezi, akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást.
Az első decemberi vasárnapon Móczár Gabriella, a Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézmény vezetője mondott ünnepi beszédet:
„…Hisz tudjuk, a csodásan megterített ünnepi asztal, a karácsonyfán megcsillanó díszek mind szépek, emelik a karácsony hangulatát,
de a legfontosabb mégis az, hogy együtt lehetünk szeretteinkkel.
Kérem, hogy ne csak az adventi időszakban, hanem a mindennapok
során is forduljanak szeretettel, empátiával embertársaik felé…”
Móczár Gabriella Molnár Istvánnéval, nyugalmazott gondozónővel
gyújtotta meg az első gyertyát az adventi koszorún.
A Fonó Néptáncegyüttes „Karácsonyi lélekkel” című műsorával folytatódott az ünnepi program. Fellépett a Gilice, a Lipityom, a Ficergők, a Cibere, valamint a Felnőtt csoport is. Wass Albert írásaiból is hallhattunk
az ünnephez illő megható idézeteket. A műsor közben áhítattal hallgatta
a közönség a gyönyörű hangú, Arany Páva-díjas énekest, Erdélyi Lucát.
A Fonó Néptáncegyüttest és Erdélyi Lucát a Rézhúros Banda kisérte.
A program közben az Üllés Nagyközség Önkormányzati Konyhájának dolgozói kínálták sajátsütésű diós és mákos bejglit. Pillanatok
alatt elfogyott – pedig nem kis mennyiség volt – ez is mutatta, hogy
mennyire finom süteményt készítettek.
Igaz, hogy kicsit zsúfoltan voltunk, de most nem fáztunk. A nagyon
szép ünnepi műsor megteremtette az ünnepi hangulatot, a „Jégvarázs” fotópontunknál jobbnál jobb képek készültek, fogyott a forralt
bor és a tea, baráti, jó hangulatú beszélgetések zajlottak és a helyi
kézművesek is megmutatták szebbnél szebb portékáikat.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

FALUGAZDÁSZ HÍREK
– Azoknak az őstermelőknek, akik 2017-ben igényelték kártya alapú őstermelői igazolványukat – a kártya 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
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HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok:
2020. január 06. HÉTFŐ, január 20. 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: 2020. január 13. HÉTFŐ
A Négyforrás Kft kérése alapján felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2020. január 1-jétől ingatlanonként maximálisan 5 zsák,
vagy 5 kéve helyezhető ki alkalmanként – ettől nagyobb mennyiséget kihelyezni csak indokolt esetben (pl: viharkár) lehet, melyet
kérnek bejelenteni a +36 70 489 5656-os telefonszámon.
(A fenti változtatásokra kapacitás hiány miatt van szükség, bővítésre
pedig jelenleg a Kft-nek nincs lehetősége)
Csak a közszolgáltató által biztosított biológiai lebomló zöldhulladékos zsákokban kihelyezett hulladékot áll módunkban elszállítani (zsákot a Polgármesteri Hivatalban, illetve személyesen a Négyforrás Kft
ügyfélszolgálati irodájában – Forráskút Fő utca 72. – lehet kérni.).
A zöldhulladék mennyiségét komposztálással lehet csökkenteni. A
komposztálás módjáról a Kft. részletes tájékoztatását a http://ulles.
hu/aktualitasok link alatt olvashatnak.
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Felülvizsgálatra bejelentkezni ezen a honlapon kell: https://ongny.hu/
megrendelolap
• Falugazdász ügyfélfogadás: 2020. januárban az első ügyfélfogadás időpontja:2020.01.07-én, kedden lesz.
• Gazdálkodási napló beküldése szükséges AKG, Öko-s gazdáknak, Natura 2000-es, valamint természeti hátránnyal
érintett (THÉT) területen gazdálkodóknak 2020. január 31-ig.
• Nitrát érzékeny területen gazdálkodók és háztartási igényt
meghaladó mértékben állattartást végző gazdák esetében a
napló beküldése 2020. március 31-ig lehetséges.
Ezzel kapcsolatos bővebb tájékoztatás, segítségnyújtás személyesen, ügyfélfogadási időben.
Minden ügyintézéshez kérjük, hozzák magukkal az őstermelői
kártyájukat!
– Ügyfélfogadás: A 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

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kívánunk!

www.ulles.hu

KEDVES EMBEREK!

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2020. JANUÁR

Aki még emlékszik az előző bálra, vagy csak
hallott róla, aki szeretne egy jó hangulatú
estét eltölteni jó emberek között, azt várjuk
2020. február 22. a Déryné Művelődési
Házba, a Fonós Farsangi Bálra.

Rendelési idő:
Telefonos egyeztetés alapján.
Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)

A menetrend a következő:
19:00: megérkezel, helyet foglalsz és iszol
egyet-kettőt a régi és új
cimborákkal.
19:30: meglepetés műsor meglepetés vendégekkel
20:30: Svédasztalos vacsora

december 31- 2020. január 1.
január 4-5.
január 11-12.
január 18-19.
január 25-26.

Ezután már csak szórakozni kell. Két zenekarunk kiváló felállásban fog minket fárasztani
egész éjszaka!
– a Zsomboys szolgáltatja a party-zenét.
Minőség és változatosság
a legmagasabb szinten.
– NÉPZENE a Rézhúros banda tolmácsolásában
A legfontosabb: legyünk minél többen, hogy
együtt mulassunk! Jelmezben jönni nem kötelező, de ajánlott!
Idén is lesz tombola, amelyhez felajánlásokat
szívesen fogadunk!
Előre rendelni a Fonónál facebook üzenetben, személyesen a művelődési házban,
vagy telefonon a +3630/6192535-ös (Ótott
Zsolt) számon lehet.
Mindenkit várunk szeretettel egy fergeteges
bulira!
A FONÓ

LÚD-TOLL
Fohász karácsonykor...
S. Dudás Mária

Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig

Csaták zaja csendesüljön,
Merüljön a homályba,
Átölelve minden ember,
Éljen boldog világba.
Mézeskalács, mákos bejgli,
Bőven jusson mind nekünk,
Boldogságban, békességben,
Legyen áldott ünnepünk.

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

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG CIVIL SZERVEZETEK
RÉSZÉRE
Üllés Község Képviselőtestülete rendeletet alkotott a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről.
A 24/2008. (VI. 11.) Kt. ör. rendelet értelmében a 2009. évtől a civil szervezetek pénzügyi
támogatása pályázati úton érhető el.
A pályázatot írásban, kizárólag a rendelet mellékletét képező Pályázati Adatlap nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatalban a polgármesterhez lehet benyújtani tárgyév
január 20. napjáig. A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (VI. 11.)
Kt. ör. rendelet, valamint Pályázati Adatlap a www.ulles.hu honlapon „Pályázatok” menüpontban érhető el, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán vehető át.
A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés 90 napnál nem régebbi másolatát, vagy a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb, 90 napnál nem
régebbi alapdokumentumát,
b) az előző évben az önkormányzattól kapott pénzügyi támogatással történő elszámolást
c) a civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek
szerint részletezve.
A támogatás odaítélésről, a támogatás összegéről a Képviselőtestület dönt.
A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy
a 282-122/222-es melléken kérhető felvilágosítás.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Karácsonykor szálljon reánk
Áldás, béke, szeretet,
Csengőszóval, fenyő mellett
Köszöntsük az ünnepet.
Sok kis gyertya táncot lejtve
Küldjön égi jeleket,
Szeretetben örüljünk hisz,
Megváltónk megszületett.

Dr. Papp Sándor
Dr. Papp Zalán
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Szőke Csaba
Dr. Hursán Mihály

ÉLETMÓD KLUB
Az Életmód Klub 2020. február 20-án, csütörtökön 17.00 órakor tartja évi első foglalkozását a
Napos piac épületében!
Munkatervet az Üllés Körkép januári számában
olvashatják!
Továbbra, is várunk mindenkit szeretettel, aki
szeretne többet tudni a cukorbetegségről, érdekli
a lelki egészségvédelem és szeretne egy jó csapathoz tartozni!
Áldott ünnepeket kívánunk!
Dr. Csonka Erika és Füredi Andrea
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TEODOROVITS FERENC
TERMÉSZETVÉDELMI VERSENY
Az ásotthalmi ORCHIS Természetvédelmi Egyesület a tizennegyedik
alkalommal hirdette meg hagyományos természetvédelmi versenyét
a Homokháti kistérség általános iskoláinak.
A verseny célja, hogy megismertesse a gyerekekkel a kistérség természeti értékeit, az itt élő védett növény- és állatfajokat, és felhívja
a kistérségben élők figyelmét értékeinkre.
A november 23-án délután megrendezett versenyen öt csapat vett
részt. A verseny helyszíne hagyományosan az ásotthalmi Petőfi Sándor Művelődési Ház volt.
A 3 fős csapatok az előre kiadott szakirodalom alapján készülhettek
fel. A verseny első része írásbeli feladatokból állt. A feladatlapokon
Teodorovits Ferenc életéről, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a kistérség természeti értékeiről szóló kérdésekre válaszoltak a versenyzők,
és egy vaktérképen a kistérség védett területei közül tízet kellett
megnevezniük. A verseny következő részében diafelismerés volt a
kistérség védett növény- és állatfajaiból. Végül térségünk jellemző fa- és cserjefajai közül kellett tizenötöt felismerni a levél vagy
a termés alapján. Ezután a versenyzők Dr. Molnár Gyula előadását
hallgatták meg, a zsűri pedig kijavította és értékelte a gyerekek feladatlapjait.
A pontszámok összesítése után került sor az eredményhirdetésre. A
szoros versenyben iskolánk csapata: Börcsök Csaba (5. osztály),
Lajkó Zalán (5. osztály), Hódi Kristóf (7. b osztály), a harmadik helyen végzett. Minden résztvevő az új ismereteken, élményeken kívül
könyvjutalomban is részesült.
Köszönjük Hódiné Vass Magdolna igazgatónőnek, hogy kis csapatunkat a helyszínre szállította.

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
2019. december 5-én délelőtt a Szociális Központba is ellátogatott
a Mikulás, hiszen az idősekről sem feledkezik meg. Természetesen
nem üres kézzel érkezett, a zsákja kis csomagokat rejtett, amellyel
mosolyt varázsolt mindenki arcára.
Az Adventi készülődést különböző kézműves foglalkozások kísérik,
amelynek keretében az intézményt még otthonosabbá, barátságosabbá varázsoljuk karácsonyra.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog
Új Évet kívánok a Szociális Központ dolgozói nevében!
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

Kocsisné Hecskó Ágnes

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Gombos Gézának és feleségének (Napos utca)
köszönjük a képen látható
szobanövényt, amely a
Fontos Sándor Általános
Iskola központi épületének
a lépcsőfordulóját díszíti.
Hódiné Vass Magdolna tagintézmény-vezető

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET
HÍREI!
Tájékoztatjuk minden kedves tagunkat, hogy januárban nem lesz ösz-

szejövetel!
Legközelebb 2020. február 14-én, pénteken 15.00 órai kezdettel
találkozunk a Déryné Művelődési Házban!
Mindenkinek Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket
kívánunk jómagam és a vezetőség nevében!
Füredi Andrea csoport titkár!
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT HÍREI
December első hete az iskolában a Mikulásvárás ideje. A felsős testvérosztályok a hét folyamán ellátogattak az alsósokhoz és kézzel készített ajándékkal, édességgel kedveskedtek nekik. A „kicsik” figyelmesen hallgatták, hogy a „nagyok” Mikulása milyen jótanácsokkal,
esetleg intelmekkel látja el őket. Kis vendéglátással köszönték meg
neki és segédeinek a fáradozásukat.
Ezen a héten két rendezvényt is lebonyolítottunk. 6-án délután elérkezett végre a gondtalan kikapcsolódás, a buli ideje. Az alsó tagozatosok a művelődési házban Mikulás-vetélkedőn vettek részt. Az
öt állomásból álló akadályversenyen vegyes csapatokban a következő feladatokkal kellett megküzdeniük: mikuláscsomag megtöltése
akadálypályán időre; puzzle kirakása célbadobással egybekötve;
rejtvény megfejtése Advent témakörben; adventi ABC kitöltése; hiányos vers kiegészítése rímelő szavakkal.
A próbatétel teljesítése után a Mikulás is ellátogatott hozzánk, akit
osztályonként dalokkal, versekkel köszöntöttünk. Gyümölcsöt és ivólét kaptunk tőle ajándékba. A délutánt végül táncolással koronáztuk
meg.
Köszönjük szépen a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének
és dolgozóinak a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségüket.
A felső tagozatosok ezen a délutánon először osztályszinten ajándékozták meg egymást, utána pedig társasjátékozással, táncolással
töltötték a délután hátralévő részét.
December 7-én iskolánkban egészségvédelmi napot tartottunk. Intézményünk volt diákjai mellett üllési, mórahalmi, szegedi előadó is
elfogadta meghívásunkat. A gyerekek osztályonként forgószínpadszerűen foglalkozásokon vehettek részt a következő témákban:
Alsó tagozaton
 zenés torna Németh Krisztinával
 szerveink működése; ismerkedés a gyógynövényekkel Nagy
Kamillával és Hódi Krisztinával
 előadás a mézről, mézkóstolás Tanács Zoltánnal
 „vitálkapacitás mérése” lufi és műanyag poharak segítségével Tóth Ágnessel
 gyermekjóga Csóti Vilmosnéval
 filmvetítés
Felső tagozaton
 zenés torna Németh Krisztinával
 „ Ép testben ép lélek” előadás Dr. Pipicz Mártonnal
 stílustanácsadás Kazi Evelinnel
 kozmetikai tanácsadás Nagy-Makra Elzitával
 belső szerveink működésének megismerése, szemléltetése Mulázs makett segítségével; vércukorszint és
oxigénszaturáció mérése Juhász Ildikóval és Juhász Ágnessel
 újraélesztés Maróti Leventével
 „vitálkapacitás mérése” lufi és műanyag poharak segítségével Kalányos Krisztinával
Kollégáim mellett szeretnék köszönetet mondani Dr. Csonka Erikának, aki a Mulázs makettet, az újraélesztő babát és a mérőeszközöket
rendelkezésünkre bocsátotta. Üllés Nagyközség Önkormányzatának,
hogy előadóinknak a köszönő szavak mellett ajándékkal is kedveskedhettünk. Az Önkormányzati Konyha dolgozóinak, akik a „nem teljesen egészséges”, de annál finomabb hamburger ebédet elkészítették nekünk. Vass Péternek, aki az ebédszállítást bonyolította.
A Diákönkormányzat nevében békés, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!
Ótottné Vörös Zsuzsanna,
Diákönkormányzat
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EGÉSZSÉGVÉDELMI NAP A FELNŐTT
LAKOSSÁG RÉSZVÉTELÉVEL
2019. december 7-én az iskolai egészségvédelmi nap keretében rendeztük meg a felnőtt lakosságot
megmozgató sportprogramunkat a Sport és Innováció Nonprofit Kft. segítségével. A rendezvény
célja a közösségi egészségfejlesztő szabadidősport események támogatása keretében Üllés nagyközség lakóinak megmozgatása volt. Az iskola tanulóinak családtagjai közös váltóversenyen vettek
részt, amelyet a küzdés, a jókedv, a mozgás öröme és a közös cél motivált.
Sikerült a kitűzött célt elérnünk, az iskolánk 25 ezer forint értékben sporteszköz vásárlási utalványt
kapott.
Köszönöm szépen a programon résztvevő szülőknek, nagyszülőknek, volt diákoknak és kollégáimnak, hogy jelenlétükkel segítették a rendezvényünk sikerét.
Hisszük, hogy a közösen eltöltött szabadidős tevékenységünk gazdagabbá és színesebbé teszi mindennapjaikat, közösséget és összefogást épít, mely hosszútávon is hatással lesz jövőbeli életünkre.

„TÖK JÓ NAP” A FÜVÉSZKERTBEN

KÖSZÖNET A FENYŐFÁKÉRT!

2019. október 18-án, péntek délután kirándulást szerveztünk a Szegedi Füvészkertbe.
Idén már hetedik alkalommal rendezték meg a „Tök Jó Napot”, melyen a főszereplők a tökfélék családjának tagjai.
A foglalkozásvezető segítségével a gyerekek megismerkedhettek
a tökfélék családjának néhány képviselőjével. Láthattunk hatalmas
méretű Halloween tököket, karcsú lopótök fajtákat és sokféle színű
és alakú apró dísztököt. Megtudhattuk, hogy a sütésen kívül mi mindenre használhatóak a különféle tökök termései, és hogy nemcsak
kedvelt csemege, de nagyon egészséges is a tökmag.
Rövid séta után a következő helyszínen növényeket ismerhettek fel
a gyerekek.
Végül kifaraghatták a töklámpásukat. Nagyon jól sikerültek az alkotások. A faragás közben a gyerekek tökös süteményeket és sült tököt
kóstolhattak.
Nagyon jó hangulatban telt el a délután. Sok-sok új ismerettel, élménnyel és a kifaragott töklámpásokkal érkeztünk haza.

Az Üllési Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai, tanulói és a Szülői Munkaközösség tagjai nevében szeretnék köszönetet mondani Lippai Ferenc és családja részére, akik
2 darab fenyőfát ajándékoztak az iskolánknak, ezzel is segítve az ünnepre hangolódást. Az egyik fenyőfa a Radnai utcai „Kis iskolában”
kapott helyet, ahol az alsó osztályos gyerekek kézzel készített díszekkel öltöztették fel a fát. A másik fenyőfa a Központi iskola aulájában
egy kartonrénszarvas társaságában várja az iskola lakóit. Vízkereszt
után a töves fenyőfák kiültetésre kerülnek az iskola előkertjében.

Kocsisné Hecskó Ágnes, Lajkóné Tari Ágnes
Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesület
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SZERETED

… AHOL A TUDOMÁNYT MEGSZERETED!

Természettudományos kalandtúra
2019. október 4-én iskolánk 4. és 8. osztályából egy-egy csapattal
vettünk részt a SzereTeD (Szegedi Regionális Természettudományos
Diáklaboratórium) által szervezett VIII. Természettudományos Kalandtúrán. A kalandtúra során a csapatok Szeged utcáit gyalogosan
járták be. A szervezők 12 állomáson érdekes kísérletekkel, feladatokkal várták a tanulókat.
Az alsósok megismerkedhettek például a pH fogalmával, az elektromágnessel, méréseket végeztek a sebességgel, lengési idővel.
A felsősök a fizika, kémia és biológia órán tanultakat kipróbálhatták
a gyakorlatban.
A versenyzők az SzTE Gyakorló Gimnázium tetején is jártak, és távcsővel vizsgálták felülről a várost.
Emléklappal és sok-sok szép élménnyel gazdagabban tértünk haza.
A csapatok résztvevői:
A 4. osztályos csapat névsora:
1. Horváth Kristóf
2. Mészáros Fanni
3. Nagy Dorina
4. Nagy Zsanett
5. Német Zoé
A 8. osztályos csapat névsora:
1. Kurucsai Kinga
2. Mészáros Boglárka
3. Papp Zsombor
4. Soós Barbara
5. Székács Árpád
Kísérő nevelő: Szolnoki Tünde tanítónő
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy segített a gyerekek szállításában.
Kísérletek Kavalkádja
2019. november 23-án kísérletezni voltunk a szegedi Agorában. A
Kísérletek Kavalkádja nevű programot a Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium (SzeReTeD) vezetői szervezték. A
bemutatón szegedi és szeged környéki iskolák vettek részt. Biológia,
fizika, kémia kísérleteket nézhettek meg és próbálhattak ki a látogatók. Az iskolánkból 4 tanuló: Acsai Réka, Mészáros Boglárka,
Papp Zsombor és Székács Árpád vett részt a programon. Tanulóink
a következő kísérleteket mutatták be: „fekete kígyó”, „tejtűzijáték”,
„titkosírás”, „fordított illúzió”. A délelőtt során folyamatosan érkeztek az érdeklődők. Nagyon sok család választotta szabadidejében ezt
az időtöltést. A legkisebbek is élvezték, hogy tanulóink segítségével
elvégezhették, kipróbálhatták ezeket a kísérleteket. A három óra kísérletezésben a gyerekek kellemesen elfáradtak. 11 órakor a győri
Mobilisből érkezett előadók látványos kísérletekkel jutalmazták meg
a bemutatót tartó diákok munkáját.
Kísérő nevelők: Kalányos Krisztina, Kocsisné Hecskó Ágnes és Megyeri Péter.
Szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak és Megyeri Péter
tanár úrnak, hogy eljuttattak bennünket és a kísérleti eszközeinket
Szegedre.

NOVEMBERI MESEMONDÁS
Novemberben tartottuk meg az alsó tagozat
mesemondó versenyeit.
A helyi verseny eredményei:
1-2.o. Simon Flóra I.
Újvári Dénes II.
Sebők Zalán
Nagymihály Anna III. helyezést ért el.
3-4.o. Sztarek Fanni I.
Nagy Regina II.
Székács Levente III. helyezést ért el.
November 18-án megtartott kistérségi mesemondó versenyen
Simon Flóra I.
Újvári Dénes III.
Nagy Regina I.
Sztarek Fanni II. helyezést ért el.
Szentesen megrendezett megyei versenyen Simon Flóra és Nagy
Regina szépen szerepelt.
Felkészítő tanítók Jász Márta és Ótottné Vörös Zsuzsanna.
Köszönjük Jász Péternek a gyerekek utaztatását, Nagy Attila Gyula
polgármester úrnak a kistérségi verseny támogatását.

KARÁCSONYI VERS ÉS RAJZ
PÁLYÁZAT
Az Üllési Írói Klub és a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár „Karácsony” témakörben vers és rajzpályázatot írt ki.
Vers kategóriában az általános iskolások közül Fábián Eszter 6. osztályos tanuló fogott tollat és írta le karácsonyi készülődéssel kapcsolatos gondolatait. Felnőtt kategóriában 10 fő adott be verset – Juhász Sándor, Vass József, Bálintné Ágoston Ilona, Seres Lajos, Fődi
Beáta, Haska Andrea, Fodor Antal, Dudás Julianna, Szabó Piroska
és S. Dudás Mária. Az írók 19 szép gondolatokat tartalmazó írást
juttattak el a Könyvtár részére. A pályázók emléklapot és könyvet
kaptak ajándékba.
A rajzpályázatot óvodai nagycsoportosok és általános iskolások részére írtuk ki. A Süni csoport és az iskola 1. 2. 3. és 6. osztályos tanulói által beküldött munkák szinte festménynek beillő rajzok voltak.
A legtöbb közönségszavazatot kapó „festők” könyvet, csokoládét
kaptak remekműveik díjazásaként.
A december 9-én tartott „Karácsonyvárás” felolvasó esten hallottuk
a karácsonyi verseket a szerzők előadásában. Az est programját Börcsök Csaba 5. osztályos tanuló gitárszólója, a Tücsök zenekar és a
Királydinnye citerazenekar színesítette. A rendezvényen Nagy Attila
Gyula polgármester köszöntötte a résztvevőket karácsonyi gondolataival.
A díjak és rendezvényünk támogatói voltak Üllés Nagyközségi Önkormányzat, a Fontos Sándor Általános Iskola, a Csigabiga Óvoda és
Bölcsőde, Maróti Zoltán vállalkozó, a CBA üllési üzlete, Bezdányné
Vincze Anna, Tanács Zoltán és felesége, Szűcs Renáta, dr. Nyári Károly, Meszesné Volkovics Szilvia.
Békés boldog karácsonyi ünnepeket kívánok!
dr. Nyáriné Tajti Anna
Üllési írói Klub Vezetője

Természettudományos Munkaközösség
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KARÁCSONY HAVA
Minden év decembere a karácsony hava. Az év legnagyobb és legnépszerűbb ünnepe.
A szeretet, a család, Jézus születésének napja. Közismert jelképe a
feldíszített fenyőfa.
A történelem folyamán egyre több népszokás alakult ki, fűződött, fűződik ma is a karácsonyhoz.
Krisztus 1-ben született, innen számítjuk az időszámítást, de születésnapját 350-óta ünneplik december 25-én. Ez a nap másként a
Megváltó születésnapja. Azért esett a választás erre a napra, hogy
ellensúlyozza az e napon tartott „Sol invictus” (legyőzhetetlen Nap)
pogány ünnepét azzal, hogy bevezették krisztusnak a "Sol Salutis" (az
üdvösség napjának) ünnepét. Így nyert az esemény új szimbolikus
értelmet, és lett Jézusnak, az örök napnak, az isteni fényforrásnak a
születésnapja.
A karácsony köré egész ünnepkör épül, kezdve Adventtől egészen
Vízkeresztig, január 6-ig. Magában foglalja Miklós, Luca, Ádám és
Éva napját, karácsony után pedig Istvánét, Jánosét, Szilveszterét és
az új évet. Ezek közül kiragadnék egyet-egyet:
Advent (adventus Domini – az Úr eljövetele) az eljövetel ideje, a
várakozás, a reménykedés ideje a karácsonyra való előkészület időszaka.
Karácsony előtti negyedik vasárnapon kezdődik, december 24-ig
tart. Régen böjtöltek ilyenkor. Advent – Krisztus-váró hangulatát
alapvetően meghatározták a hajnali misék. Hajdan angyali miséknek, aranyos miséknek nevezték. A különös időpontban tartott Istentiszteletet a korai harangozás, a sötét reggelek különleges élménnyé
tették.
Advent idején tilos volt a zene, a tánc, a zajos mulatság.
Új keletű népszokás az adventi koszorú készítése. A négy gyertya a
karácsony előtti négy hetet, négy vasárnapot jelképezi. Mindig anynyi gyertyát gyújtanak meg a koszorún, ahányadik adventi vasárnap
van. A karácsonyfa állítást és szokásokat a németektől vettük át.
Luca napja: december 13-a.
A naptárreform előtt – a Gergely naptár életbe lépése, azaz 1582
előtt – Luca napjára esett a napforduló. Ilyenkor volt leghosszabb az
éjszaka, legrövidebb a nappal. Maga a Luca név latin „lux” : fény szóval áll kapcsolatban. Kevés olyan nap van, amelyhez annyi hiedelem
és szokás kapcsolódik, mint a Luca naphoz.
Ilyenek a következők:
– aki december 13-án varr, az „bevarrja a tyúkok fenekét”.
– Ha éjjel 12 órakor megpiszkafázzák a tyúkok fenekét, akkor csak jó
tojás hozamúak lesznek, azaz sokat tojnak.
– Luca napja gonoszjáró nap is volt. Bűbájosok, boszorkányok, nyugodtan tevékenykedtek. Megrontottak állatot, embert.
– Luca előestéjén, vigiliáján (virrasztás) minden ajtót, ablakot bezártak. Ne tudjon a gonosz bemenni.
– A seprőket is eltették, hogy a boszorkányok ne repüljenek.
– Ilyenkor semmit, pénzt nem lehet kiadni a házból.
– Kölcsön kérni sem érdemes.
– Luca pogácsába pénzt helyeztek sütés előtt, nem mindegyikbe.
Aki megtalálja, gazdag éve lesz.
– Lucaszék készítése december 13-tól kezdődött, karácsonyig tartott. Minden nap dolgoztak rajta egy kicsit. A szék anyaga, formája meghatározott volt.
– Luca székre karácsonykor az éjféli misén kellett ráállni, hogy meglássák a boszorkányokat, utána nyomban el kellett égetni.
Az igen széles körben elterjedt szokások többsége napjainkban már
csak emlékezetben, néprajzi forrásmunkákban lelhető fel. Közülük a
betlehemezés, a karácsonyi dalok éneklése maradt fenn leginkább.
Változnak az ünnepi szokások, akárcsak hétköznapjaink, velük együtt
az ünnepre készülődés is. A hagyományt úgy érzem egyre jobban
őrizzük, ezzel szeretetünket, összetartozásunkat fejezzük ki. Tiszteljük
az ég Urát, az Isten cselekedeteit. Templomokban, Országházban,
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köztereken, hivatalokban, üzletekben, pályaudvarokon felállított fenyők hirdetik a Mindenható eljövetelét. Ezen a napon éjféli mise van
az Úr tiszteletére.
A karácsonyt nem csak a hívő emberek ünneplik.
A karácsony megünneplése az egész világon jelképpé vált.
SL

MAKRAMÉZÁS AZ
ALKOTÓHÁZBAN
A makramézás egy egyszerű, különféle csomókból álló technika,
amihez elég néhány méter zsinór és máris indulhat az alkotás. Makramézáshoz elsősorban olyan fonalakat, zsinórokat érdemes használni, melyek elég erősek, nem bolyhosak, s a szálak könnyen csúsznak
egymáson. Ilyenek a pamutfonalak, hímzőfonalak, szatén zsinórok
stb., de szép dolgokat lehet készíteni kenderzsinórból, selyemszálból
is. A makramézásnak 30-40 évvel korábban nagy divatja volt, emlékszem készítettünk virágtartót, faliképet stb. és most ez a technika
újból a virágkorát éli.
Az alkotóházi foglalkozásra oktatóként Csóti Vilmosné Marikát hívtam meg, aki nagy örömmel vállalta a felkérést.
Hogy mit is készítsünk ezen a foglalkozáson? Karkötőt, övet, fülbevalót, virágtartót, táskát, lámpaernyőt, széktakarót, telefontokot stb.?
Ha ismerjük az alapvető csomózási technikákat – mondta Marika –
akkor csak a fantáziánk szabhat határt, hogy milyen alkotás kerül ki
a kezünk közül.
Így nem is volt kérdés, hogy mivel indul a foglalkozás, biztos alapokról építkezve, eljuthatunk egy olyan fantasztikus végeredményhez,
amely tovább ösztönöz minden résztvevőt, hogy fejlessze a csomózási ismereteit. Nem is maradt el a sikerélmény, hiszen születtek
karkötők, ahol megjelent a gyöngy felhasználása a makraméban,
készültek övek, sőt még hajráf is.
Az alkotóházi foglalkozásokon nem számít a kor! Marika segítségével
gyerekek, felnőttek, szóval mindenki, aki eljött az Alkotóházba egyegy saját maga által készített remekművel térhetett haza. Meg is
beszéltük, hogy a 2020-as évben folytatás következik :)
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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DÉRYNÉ MIKULÁSA
„Hideg szél fúj, hogy az ember
majd megdermed.”
Csukás István: Hideg szél fúj
December 6-án az Alkotóház ablakán a mínuszok kopogtattak, de hiába is ijesztgettek bennünket, vagy ahogy a vers is mondja „Kinek
jó ez? Csak a kövér hóembernek!”, mi a jó melegben rá se hederítettünk. A foglalkoztatóban nagyon izgatottan és lelkesen készülődtünk kollégáimmal és vártuk a vendégeket. Bakó Tiborné Juditkát
és Bozsák Anettet kértem fel a mostani, rendhagyó kézműves foglalkozásnak a megtartására. Sokat gondolkodtunk azon, hogy mit is
készítsünk, hiszen a legkisebb kézműveskedőknek és az őket kisérő
szülőknek, nagyszülőknek is szerettük volna az alkotás élményét
nyújtani. A karácsonyhoz közeledve nem maradhatott el, hogy kollégáim irányításával ne készüljenek angyalkák, nem maradhatott
el a vidám hóemberek készítése sem, akik kint tomboló mínuszok
ellenére sosem fáznak és mivel mindannyian nagyon vártuk már a
Mikulást, ezért elkészítettük a manóit is. A vidám hangulatban meleg
teát és különböző finomságokat eszegettünk, míg meg nem érkezett
a Télapó. Mindannyian csillogó szemekkel énekeltünk a Mikulásnak,
aki kinyitotta a zsákját és kiderült, hogy mindenkinek hozott ajándékot. Még egy fontos gondolat! Azt is megtudtuk, hogy Rudolf, az
egyik rénszarvas nagyon szégyenlős, hiszen volt olyan kispajtás, aki
megakarta lesni, de sajnos Rudolf és a többi rénszarvas elbújt. Ha te
láttad, küldj róla nekünk képet :)
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

TŰ + NEMEZ = TŰNEMEZELÉS
A nemezelés ősi mesterség - ősibb, mint a fonás és a szövés - amely
több kultúrában még napjainkban is él. A gyapjút általában szappanos, meleg vízben gyúrják formárázzák. A tűnemezelésnél ezzel
szemben minden száraz marad, így bárhol, bármikor készíthetünk
valami érdekes tárgyat. A nemezelőtűn apró horgok vannak, így a
gyapjúszálak többszöri áthúzáskor összenemezelődnek. Tehát jó párszor bele kell döfnünk a gyapjúba, hogy a kellő formát elérjük, persze
vigyázva az ujjunk épségére.
Ezt a módszert nemcsak a felnőttek, hanem még a gyerekek is könynyen elsajátították az Alkotóházban Csóti Vilmosné Marika irányításával. Marikának több, mint egy hónapig volt a Déryné Művelődési
Ház és Könyvtárban gyapjúfiguráiból kiállítása és most az Alkotóházban is egy rögtönzött kiállítást készített, ami már a közelgő ünnepet
idézte. A kis jászol, az angyalkák és különböző állatkák mindenkit
elvarászoltak.

Először Télapót tűnemezeltünk és aki ráérzett a technikára, már könnyedén elkászítette a Mikulás puttonyát is. Az első alkotást követte a következő, ami nem más volt, mint a hóember. Születtek kicsik, nagyok, kövérek és soványak is. Megtanultuk, hogyan kell a hóembernek kalapot,
sálat készíteni, de készültek igen csak betyár kinézetű hóemberek is, sőt
olyan is, ami valószínűleg a rock zenéért rajong, mert még gitárja is volt.
Ha már alkotás és kreativitás, ezért a Jóga Klub Tökös-napra felajánlott kézműves termékeiből, Tasi Zoltánné Marika nagyon finom cukkini, szőlő, ringló szilva lekvárját kóstoltuk meg a télapós, hóemberes
csoportkép elkészítését követően.
Nagy élmény volt mindannyiunknak megtapasztalni, hogy a gyapjúból csodás dolgok készíthetők és érdemes bátran próbálkozni és
megvalósítani ötleteinket.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
A XXIV. JÓTÉKONYSÁGI EST TÖRTÉNETE…
2019.11.23-án volt a XXIV. Jótékonysági Estünk.
Az ötletelések után döntöttünk az Est profiljáról, legyen ez az este az,
amikor kicsit nosztalgiázunk és a Retro hangulat segít majd ebben,
így lett a döntés, legyen RETRO DISCO.
Ezzel a közös ötleteléssel indult útjára az est szervezése. Majd jöttek
a jobbnál jobb ötletek és a kivitelezés melyet kollégáimnak köszönhetünk.
Miután elkészült a meghívó ötlet ill. a meghívó, aminek nyomtatásában Szabó Erik az s-Paw tulajdonosa volt a segítségünkre, akkor a
kollektíva ügyes kezeinek köszönhetően árasztotta el a falu postaládáit a báli meghívók garmada.
Ezzel párhuzamosan szerveződtek a próbák a Süni csoportban. Nagyon ügyesek voltak a gyermekek, köszönjük szépen! Évi, Kitti és
Zita óvó néni valamint Julika dajka néni terelgette a kis Süniket.
A szülők Gyöngyösiné Simon Mariann instrukcióival próbáltak időt,
energiát nem kímélve. Gyönyörű, színvonalas műsorban volt részünk.
A táncoló szülők:
Gyöngyösiné Simon Mariann, Bálint Marianna, Lukács Kitti,
Ocskó Annamária, Tóth Tímea, Sós Eszter Aranka, Bakó Ágnes,
Németh Mária, Szűcs Anikó, Borbély Szimonetta, Fári Nikolett,
Kocsis-Magyar Viktória, Peták Alexandra, Némethné Tokodi Tímea, Gődér Laura, Farkasné Bodor Erzsébet, Szunyogné Dr. Zádori Zsuzsanna, Lázárné Varró Viktória
Köszönjük szépen a munkájukat!
Mi dolgozók hűen, a retróhoz, a régi idők hangulatát idézve katonáknak és táncos lányoknak öltöztünk. A kis katonák mindennapjait,
szórakozását újra élve, hoztunk vidámságot az Estre. Köszönöm a
kollégáknak az esti próbákat, ötletességüket és a sok-sok erre fordított időt.
Mindezek mellett, az oly aprónak tűnő dolgok is szerveződni kezdtek,
mint például:
– dekoráció:sok-sok ötletelés után beindult a Disco projekt.
– szponzori fal: Icu óvó néni keze munkáját dicsérte
– a tombolajegyek előkészítésével Évi óvó néni dolgozott. Köszönjük szépen!
– készültek bemutató sarkok, ahol, a retro hangulatot idéztük. Szilvi, Zsani és Barbi óvó néni ötletelt vele és dolgozta fel az anyagot.
– a nagy meghívókat a falu hirdető tábláira Bokor Józsefné Eszter
hordta szét a Bölcsis dolgozókkal együtt
Barbi, Kitti, Évi, Réka és Tündi óvónéni a gyermekrajzok és munkák gyűjtögetése után egy kész kiállítást rendezett be az aulában, a
kollégák segítségével.
Ibolya, Erzsi, Dóri, Eszti hangulatos „szalvétatartó-gyárat”nyitott
az ő és a kollégák kezük munkáját dicsérték a kedves szalvéta tartók.
Természetesen Retro Fotópont is várta a bálozókat a kollégák
ötletelése alapján. Mónika dajka néni csodaszép fotót készített
Üllés útjáról, amiből Szabó Erik hatalmas posztert varázsolt, ahová
Ujvári Joci retro járgánya érkezett.
A dekoráció szépségét emelték Kuklisné Erzsike sziluett hangszer
képei.
Az asztalokat sok-sok Rubik kocka lepte el Réka óvó néni ötletelése
során a kollégák kivitelezték.
Rita és Ildi néni pedig naponta jöttek az újabb és újabb feladatokért,
munkáért.
Illetve a dajka nénik és kisgyermeknevelők munkáját is köszönöm,
akik egy egész varrodát nyitottak, hiszen a bálunk fellépő ruháit ők
készítették el. Julika és Gotti néni, Mónika és Dóri néni, Erzsike
néni és Moncsi dajka néni segítette a munkánkat. Napokon át kihasználva az alvásidőt, szabtak, varrtak, nyírtak. Köszönjük szépen a
sok-sok ötletelést és munkát!
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Köszönetet mondunk Peták Alexandrának, Túri Csabánénak és
Jovánovics Brigittának is.
Az asztalok fényét és szépségét Czakóné Dudás Mónika gyönyörű
asztaldíszei ékesítették.
A dekoráció egy részét, mely a mennyezeten díszelgett, az 1001
DISCO-nak és Rácz Józsefnek volt köszönhető.
Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak és a Technikai csoportnak, Vass Péternek, Vass Lászlónak, Deme Imrének is a segítséget.
A Bál megörökítésében Szabó-Kántor Veronika volt segítségünkre,
illetve a fotós Bakóné Judit volt.
A jó hangulatról Mihálffy László gondoskodott.
Ezek mellett nem utolsó sorban kellett ételről, italról is gondoskodni,
amiben Nagyapáti Károlyné Klárika néni és a VADGESZTENYE
csapata volt segítségünkre.
A finom sós sütemény GYURIS GÉZÁNAK és csapatának köszönhető.
Méltán mondhatjuk, hogy finom, ízletes, bőséges, ínycsiklandozó
ételek kerültek az asztalra.
De ehhez az is hozzájárult, hogy a szülők, nagyszülők, vállalkozók a
zöldségek, gyümölcsök sokféleségét a lehetőségünkre bocsátotta.
Sorolhatnám az almát, körtét, paprikát, krumplit, paradicsomot, répát, káposztát, hagymát, tököt, savanyúságot, déli gyümölcsöt.....,
amit köszönhetünk, a következőknek:
Gyuris Géza, Agrona Ker. Kft., Péter Mihály, Varga Pékség,
Maróti Zoltán, Király Gábor és Családja, Tanács Lilla, Fancsali
Tímea és Juhász Flórián, Szekeres János és Családja, Sztojka
Tibor, Rácz Mónika, Tóth Hajnalka, Vass István és Családja, Borbély József és Családja, Peták Antal és Családja, Novák Katalin és Popán Sebástián, Berta Lajos és Családja, Farkas Milán
és Családja, Miksi Péter és Családja, Nagy Zsolt és Családja,
Szolnoki Elvira, Vass Kornél és Családja, Peták Lajos és Gyuris
Dóra, Tapodi Tímea, Huszár Attila és Családja, Huszár László és
Családja, Kordás-Nagyapáti Emese, Maróti Heg-szi Kft.
De ezzel még nincs vége, a Bölcsődés Micimackó és Zsebibaba csoport, valamint a Katica és a Manócska csoportos szülők tettek meg
mindent az előmosogatásért és a pénteki pakolásért.
Az előmosogatás és pakolás közben a dajka nénik finom sütijét csemegézhettük! Köszönjük szépen! Az oly nehéz vasárnapi elpakolás a
Kisvakond és a Süni csoportos szülőknek köszönhető! A pénteki és
vasárnapi bútor és eszköz pakolást Maróti Zoltánnak köszönhetjük.
Köszönjük szépen a munkáját a következő segítőinknek:
Bakk Zoltán, Berta Nikolett, Patai Éva, Budai Csilla, Tordainé
Kovács Réka, Tordai Viktória, Litauszki Mariann, Szekeresné
Mocsári Csilla, Vass Anikó, Kálmán Szilveszter, Bigors Istvánné, Bakó Ágnes, Csányi Tímea, Sztojka Éva, Bakkné Bundzsák
Cintia, Papdán Stefánia, Barakonyiné Kómár Mária, Borbélyné
Budai Renáta, Jovánovics Brigitta, Mura Claudia, Zádori Dalma,
Fancsali Tímea, Tapodi Tímea, Szunyogné Dr. Zádori Zsuzsanna,
Zádoriné Bata Zsuzsanna, Túri Csabáné
Mindezek mellett nem lettünk volna olyan sikeresek, ha nem kapunk
anyagi és egyéb támogatást magánemberektől, cégektől, vállalkozóktól, ki-ki lehetőségeihez mérten. Tombolatárgy felajánlásával, támogató jegy vásárlásával támogattak Bennünket. Szeretném őket is
kiemelni:
Bakk Zoltán, Zádori Antal és Felesége, Dudás János Zoltán,
Papdán Andrea, Dr. Országh Orsolya, Sárközi Mária, Tanács
Zsolt és Családja, Kun Tamás és Felesége, Németh László és
Családja, Király Gábor és Családja, Jójárt Tibor és Családja,Dr.
Nyáriné Tajti Anna, Gyuris Péter és Családja, Dr. Varga Linda, Dr.
Vezendi Tamás, Dr. Papp Zalán, Budai Józsefné, Szent Pál Pati-
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ka, Rádóczi Lajos és Családja, Vass Csaba és Családja, Czékus
István, Simon Sándor, Juhari László és Felesége, Peták Antal
és Családja, Lajkó Zoltán és Családja (Arany J. u.), Seres Lajos és Neje, Tandariné Balogh Csilla, Bakóné Ficsor Gabriella,
Angol Használtruha Üzlet, Tóthné Kovács Ildikó, Süveg László
és Családja, Dudás Alexandra, Nagy Zsolt és Családja, Tandari
László és Családja, Lippai Norbert és Lippainé Budai Bernadett,
Farkas Mihály és Családja, Erdélyiné Dudás Anita, Pék Laci Sütödéje, Simon Sándor, Gyöngyösi Csaba és Családja, Bálintné
Dékány Mónika, Litauszki Mariann, Ördöghné Szekeres Tímea
és Ördögh László, Király Gábor és Családja, Peták Lajos és Gyuris Dóra, Szabó Ferenc és Családja, Bozsó Kornél és Családja,
Bigors Ervin és Családja, Czakóné Dudás Mónika, Tajtiné Masír
Julianna, Fodor Ferenc és Ocskó Ágota, Schvayer-Rasztik Ivett
– Zsombói Sókuckó, Simonicsné Polyák Mária, Rácz Melinda,
Süveg László és Családja, Papp Tamás és Családja, Simonics
Gyula és Családja, Jernei János és Családja, Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportja, Csányi Zoltán Jánosné, Rutai Bettina
és Farkas László, Horváth Tímea, Dudás János Zoltán, Rolló-Mr
Kft, Kínai Üzlet, Márta Antal és Családja, Kálmán Szilveszter és
Családja, Zádori István és Családja, Zöldsarok Gazdabolt, Sáriné
Maca, Németh Mária, Efzsé, Kocsisné Hecskó Ágnes és Kocsis
Zoltán, Pitypang Virág és Ajándéksziget – Vadnay Anasztázia,
Barna Dezsőné, Vér István, Lajkóné Lovai Éva és Lajkó Zsolt,
Móra Vital, Önkormányzati Konyha, Fodorné Bodrogi Judit, Illés
Géza és Felesége, Takács Gábor, Zádori Antalné, Farkas Attila
és Családja, Deméné Gyuris Margit, Ótott Zsolt és Családja, Szabóné Gyuris Rita, Sisy Szalon, Horvátné Farkas Jolán, Maróti
Heg-szi Kft, Direkt Gáz Kft. Koliken, Maróti Zoltán, Ena Trans Kft,
Gyöngyösi Csaba, Rácz Mónika, Hecskó Gabriella, Coop Zrt.,
Onozó Agro, Tóth Imre, Tóthné Bóka Gizella, Mészáros Marcell, CBA Üzlet, Dr. Csonka Erika, Babarczi Csaba és Családja,
Zabosfai Zöldségbolt, Ag Foods Hungary Kft, Dél-gasztro Kft,
Bahamas Kft, Knorr, Varga Pékség, Royal Sütőüzem, Kopasz István, Dr. Faragó M. Judit, Farkas Milán, Ferenczi István és Családja, Dankó-vill Kft, Lakatos Márta, Vitamin Kertész Kft., Domafood Bt, Farkas Sándorné, Fodor Attila, Röfi – Ker Húsboltok
Kft., Geko-2002 Kft., Gyuris Géza, Péter Mihály, Rézhúros Banda, Battancs Gergelyné, Tóth József és Családja, Palcsók László
és Családja, Zádoriné Bata Zsuzsanna, Borbély József és Borbélyné Budai Renáta, Makráné Körtvélyesi Tünde, Tupperware
– Bezdány Zoltánné, Rácz Attila, Bigorsné Hargitai Éva, Bakó
Ágnes, Nagy Alexandra, Komáromi Mátyás és Családja, Zámbó
Gábor és Családja, Szolnoki Elvira, Sztarek Zoltán és Családja,
Bálint György és Családja, Zádori István és Családja, Zádori Zsolt
és Családja, Berta Nikolett, Balog Andrea, Huszár László, Fődi
Beáta, Hangodi István és Családja, Mura Klaudia, Vörösmartyné
Sári Csilla, Szunyog József és Szunyog Józsefné, Zádori Lajos és
Zádori Lajosné, Vass István és Családja, Hajdú József és Családja, Bérkert 45 Kft., Sylvania Kft., Greeny Shop, Heintz Sebestény
és Családja, Farkas Milán és Farkasné Szögi Mónika, Juhászné
Bozsák Andrea, Mini Hungary Mórahalom, Buba Busz Mórahalom, Erzsébet Mórahalmi Fürdő, Bivaly Bowling Klub Mórahalom, Balogh Márta, Bódi László és Családja, Colosseum Hotel,
Szabó Erik és Szűcs Anikó, s-Paw Bt., 1001disco, Rácz József,

Kisapáti-gép Kft., Zádori Zsuzsanna, Hegedűs Csaba és Családja,
Takarék Bank, Tóth László és Tóthné Ördögh Anita, Hódi Zoltán
és Családja, Bozsity Bt., Szolnoki Tünde, Dr. Papp Zalán, Horváth
Nikolett Ivett, Stabil Sped Kft., Gyuris András, Mecseki Márta
és Kisfaludy Gabriella, Kovács Tamás és Családja, Szél Szilveszter, Horváthné Vass Edit, Balogh Miklós és Balogné Baranyás
Ágnes, Török Imre, Zádori Gábor, Lajtár Ilona, Dekoros Művek,
Szilágyi Nikolett, Baranyi László, Dobi Zsolt, Lukács Kitti, Nagy
Zsolt, Takács Gábor, Lippai Norbert, Borbély Szimonetta, Makra
Jenő, Fodor Sándor, Hódiné Péter Edina, Bálint László, Ördög
László, Szekeres János,Farkas Mihály, Bálint István, Csányi
Tímea, Juhász Flórián, Márta János, Gyöngyösi Csaba, Sárközi Mária, Bozsó Kornél, Sziráki Lászlóné, Szabó Antal, Szunyog
Csaba, Kocsis Tamás, Németh László, Király Gábor, Vass László,
Vér István, Jász Péter, Zádori Gábor, Tokaji László, Simon Attila,
Kuczora Szabina, Nagy Attila Gyula, Juhász Róbert, Deme Imre,
Szekeresné Mocsári Csilla, Kovács Györgyi, Kovács Andrea,
Simon Zsolt, Ótott Zsolt, Hovanyecz Attila, Farkas Milán, Bódi
László, Péter Mihály, Kiss Béla, Bezdány Zoltánné, Újvári József,
Bozsák Zoltán és családja (Székely u).
Segítették a munkánkat és köszönettel tartozunk:
Tandari Attiláné Évának, Botos Csabának, Dobainé Szekeres
Anitának és Újvári Józsefnek.
Köszönettel tartozunk Maróti Róbertnek is, aki tudományát mutatta
meg A Rubik kockát illetően. Ámulattal és csodálattal hallgattuk és
néztük milyen bámulatos gyorsasággal rakta ki a kockát.
Külön felajánlásként kaptuk és hálával tartozunk Bakk Zoltánnak,
aki sofőr szolgálattal kedveskedett a bálozóknak.
A szülők képviseletében Ördöghné Szekeres Tímeát SZSZ elnököt
is köszönet illeti.
Végül,de nem utolsó sorban, külön köszönöm kollégáimnak a munkáját:
Bokor Józsefné, Kuklis Sándorné, Simonics Gyuláné, Vass Lászlóné
Ágostonné Szaniszló Ildikó, Szabóné Gyuris Rita,
Sziráki Lászlóné, Nagy Barbara, Gyuris Dóra, Náfrádi Szilvia, Bozsóné
Tóth Zsanett, Nagyné Nyerges Mónika, Jerneiné Masa Mária Tünde,
Koszó Réka, Ocskó Ágota, Bálintné Dékány Mónika, Mészáros Éva,
Túri Kitti, Hovanyecz Attiláné, Peták Alexandra
Illetve a nyugdíjas kollégáknak: Bezdány Zoltánné, Zádoriné Bata
Zsuzsanna, Battancs Gergelyné, Simonicsné Polyák Mária
S hogy zárjam a sort az Esten résztvevő Bálozókat is köszönet illeti,
a jó hangulatért, a fogyasztásért, a tombola árusításért, vásárlásért,
a támogatásért!!!
A bálunk jó hangulatú és igen sikeres volt.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!!!!!!!!!!!!!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

Most pedig, beszéljenek a képek:
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2020. JANUÁRI számának lapzártája:
január 17-én, pénteken lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen –
legkésőbb PÉNTEK 12 óráig – lehet.
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.!
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés Dorozsmai u 37
+3630 96368

SZÍNHÁZ – MARICA GRÓFNŐ
Az egyik legismertebb Kálmán Imre operettet láthatták november
30-án az érdeklődők a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár Bohntermében.
A Marica grófnő egy ismert és népszerű slágerekkel teli szerelmes
zenés vígjáték. A történetben: gróf Endrődy-Wittenberg Tasziló vagyonát elveszítve szégyenében Erdélybe menekül, majd beáll a
Decsényiek ősi birtokán gazdatisztnek, Török Béla álnéven. Amikor
hazaér Bécsből a birtok úrnője, Marica, félve a hozományvadászoktól, azt mondja magáról, hogy ő Zsupán Kálmán báró jegyese. Ők
ketten persze egymásba szeretnek, mely hatalmas szerelmi bonyodalmakat okoz. Az operettben olyan dalok csendülnek fel, mint a
Szép város Kolozsvár, a Hej, cigány, a Szent Habakuk, a Ringó vállú
csengeri violám… Az idősebbek nosztalgiáztak, a fiatalabbak pedig
megismerhették a Pesti Művész Szinház előadásában a szenzációs
szereposztású darabot.
A nézők hatalmas tapssal jutalmazták a méltán fergeteges előadást

CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Jenei Sándor és Papp Ildikó üllési lakosok november 23-án házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Zádori József november 17-én 86 éves korában,
Juhász Józsefné (szül: Seres Mária) december 12-én 86 éves
korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

APRÓHIRDETÉS

Barna színű keverék tacsi kutya elveszett.
Gazdája keresi a +36 30 699 4987, vagy a 06 62 282-055-ös
telefonszámon.
--------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Savanyú káposzta, szelt és leveles hasáb eladó.
Péter Pál - Wesselényi utca 31. 06/30/822-1986

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

