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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület december 20-án rendkívüli ülést tartott.
A képviselők döntöttek a „Temető rekonstrukció és meglévő belterületi kerékpárút szakasz felújítása” tárgyban megindított Kbt. 115. §
szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről.
A testület zárt ülés keretében személyi kérdésekről döntött.
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

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2020. február 11-én (kedden)
15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában, melyre
meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
3.) Helyi önszerveződő közösségek beszámolója, pénzügyi támogatása – pályázatok elbírálása
4.) A 2020/2021-es tanévben indítható óvodai csoportok számának,
valamint a beiratkozás időpontjának, módjának meghatározása
5.) A polgármester 2020. évre vonatkozó szabadság ütemezése
6.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
7.) Étkezési térítési díjhátralékok
Nagy Attila Gyula
polgármester

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje
hétfőtől péntekig:
7-15 óra.
A FEBRUÁRI térítési díj befizetésének időpontja:
február 3-10-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés: február 20-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.
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Értesítem Önöket, hogy 2020. február 3-án, hétfőn 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Művelődési Házban, a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester
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VÁLTOZÁS A HULLADÉKUDVAR
NYITVATARTÁSÁBAN
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékudvar
nyitvatartásában változás van.
Előreláthatólag 2020. március 16-ig a hulladékudvar SZERDAI NAPOKON délelőtt ZÁRVA tart.
Egyebekben a nyitva tartás változatlan.
hétfő
8-11 óráig
14-17 óráig
szerda
14-17 óráig
szombat
9-12 óráig
1220 – 1720 óráig

KÉMÉNYSEPRŐIPARI
KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL
KAPCSOLATOS HÍREK
A Szegedi Kéményseprőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (székhely: Szeged Moszkvai krt. 27., telefonszám: 62/485-077) tájékoztatása alapján 2020. évben Üllésen a kéményseprő sormunka júniusjúlius-augusztus és november hónapokban kerül ellátásra.

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

www.ulles.hu

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2020. ÉVI MUNKATERVE
2020. február 5. 17 óra
KÖZMEGHALLGATÁS
1.) Az önkormányzat 2019. évi eredményei és a 2020. évi költségvetési lehetőségei
2.) Tájékoztató Üllés környezetének állapotáról
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok
2020. február 11. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
3.) Helyi önszerveződő közösségek beszámolója, pénzügyi támogatása – pályázatok elbírálása
4.) A 2020/2021-es tanévben indítható óvodai csoportok számának,
valamint a beiratkozás időpontjának, módjának meghatározása
5.) A polgármester 2020. évre vonatkozó szabadság ütemezése
6.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
7.) Étkezési térítési díjhátralékok
2020. március 17. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Üllés nagyközség fejlesztési lehetőségei a 2019-2024. közötti
önkormányzati ciklusban
3.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve
4.) Aktuális kérdések
2020. április 14. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Üllés Nagyközségi Önkormányzatának Gazdasági Programja a
2019 – 2024. közötti időszakra
3.) Tájékoztató a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság 2019. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
4.) Tájékoztató a polgármester és a jegyző 2019. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
5.) Beszámoló az Üllési Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
6.) Aktuális kérdések
2020. május 19. 15 óra
Napirendek
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének
szabályairól szóló 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete módosítása
3.) Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének
szabályairól szóló 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete (zárszámadás) végrehajtása
4.) Tájékoztató a községben közüzemi szolgáltatást végző cégek tevékenységéről
5.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési jelentése
6.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019.
évi ellátásáról
7.) Beszámoló Üllés Nagyközség 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
8.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi beszámolója

9.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
10.) Étkezési térítési díjhátralékok
2020. június 23. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások
tevékenységéről
3.) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok 2019. évi ellátásáról
4.) Beszámoló a szociális ellátások – a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2019. évi ellátásáról
5.) Beszámoló a Déryné Kulturális Központ 2019. évi intézményi
munkájáról
6.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
7.) Aktuális kérdések
2020. szeptember 8. 15 óra
Napirendek
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Beszámoló a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2019. évi feladatellátásáról és működéséről
3.) Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. évekre vonatkozó
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének
és munkatervének jóváhagyása
4.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
5.) Étkezési térítési díjhátralékok
2020. október 13. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
3.) Az Üllési Talentum ösztöndíjpályázatok elbírálása
2020. november 10. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Üllés Nagyközség 2021. évi belső ellenőrzési programja és a
2021. évi ellenőrzési terv időrendi táblázata
3.) Használati és Szolgáltatási Szabályzat módosítása
4.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
5.) Középfokú intézményekben tanuló helyi fiataloknak adható ösztöndíj elnyeréséhez kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat
elbírálása
2020. december 8. 15 óra
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Rendelet-tervezet a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról
3.) A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve
4.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
5.) Étkezési térítési díjhátralékok
6.) Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozása
Nagy Attila Gyula
polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL, VAGY ATTÓL ELTÉRŐEN LÉTESÍTETT,
ILLETVE ÜZEMELTETETT, HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI (JEGYZŐI) HATÓSÁGI

JOGKÖRBE TARTOZÓ KUTAK FENNMARADÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL
– A JELENLEG HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS ALAPJÁN –
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15. § (1) bekezdése alapján (a továbbiakban: Vgtv.) alapján vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízimunka
vagy vízilétesítmény (kutak) esetén az építtetőnek (tulajdonosnak)
a vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérni.
A Vgtv. 2018. december 21. napján hatályba lépett módosítása értelmében, mentesül a vízgazdálkodási bírság (természetes
személy esetén max. kiszabható bírság összege: 300.000,- Ft)
megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
E jogvesztő határidőn túli fennmaradási engedélyezési hatósági
eljárás kérelmezése esetén, és ha a kérelemben foglaltak alapján a fennmaradási engedély megadásának feltételei egyéként
fennállnak, az engedély kiadásával egyidejűleg vízgazdálkodási
bírság megfizetésére kell kötelezni az érintett ügyfelet, kivéve
abban az esetben, amennyiben a kutat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
hatályba lépését megelőzően (1996. július 1. napja előtt) létesítették.
A kérelem benyújtása 2019. január 1. napjától illetékmentes.
Helyi (jegyzői) vízgazdálkodási engedélyezési hatáskörbe tartozik
a kút, ha az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:
– vízbázis védőterületet nem érintő ingatlanon van,
– a vízkivétel nem haladja meg az 500 m3/év mennyiséget,
– talajvíz vagy parti szűrésű víz felhasználásával működik,
– épülettel (vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel) rendelkező ingatlanon van,
– magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja,
– nem gazdasági célú a vízigény.
A fentiektől eltérő esetben, illetve jogi személyek esetében a kút
fennmaradását a területi vízügyi hatóságnál (Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6728 Szeged, Napos út 4.) +36-62 /
549-340 kell kérelmezni.
A kérelemnek a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó
dokumentáció a része, amely jelen esetben a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. fejezete
szerinti dokumentációt jelenti, melyet a kérelemhez minden
esetben kitöltve, a tulajdonosnak és a 101/2007. KvVM rendelet
13. § (2) a)-b) pontja alapján megfelelő (igazolt) végzettséggel
rendelkező kútfúrónak aláírva, csatolni kell!
Tehát ez azt jelenti, hogy fúrt kútnál magánszemély esetén a
jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell Magyar Mérnöki
Kamarai tagság, elég ha a dokumentációt kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá!!! A kútfúrási jogosultságot
igazolni kell!!! ( min. OKJ kútfúró végzettség, 101/2007. (XII. 23.)
KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja)
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Fontos azonban, hogy ásott kutak esetén nem kell bevonni kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakembert! Ebben az esetben
elegendő a tulajdonosnak a kérelmet és a részét képező dokumentációt aláírásával hitelesítve benyújtania.
Csatolni szükséges fényképfelvételt a kútról és környezetéről, illetve több tulajdonos esetén az ingatlan minden tulajdonosának,
vagyonkezelőjének, továbbá az ingatlan -nyilvántartásba (tulajdoni lapra) bejegyzett minden jog jogosultjának (pl. haszonélvezeti jog jogosultja, vezetékjog jogosultja) okiratba foglalt (teljes
bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba) hozzájárulását, valamint a kútfúrói végzettség másolatát is a kérelemhez!
A helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kút fennmaradása iránti kérelmet és dokumentációt Üllés Nagyközség Jegyzőjének címezve,
személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy postai úton (az Üllési
Polgármesteri Hivatal, Üllés, Dorozsmai út 40. címre), lehet benyújtani.
Elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásra
jelenleg még nincs lehetőség, várhatóan 2020. február elején
már elérhető lesz az E-Önkormányzat Portálon keresztül a frissített,
hatályos kérelem, dokumentáció űrlapja ( https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap).
A kérelem és a részét képező dokumentáció nyomtatványa átvehető
a Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a www.ulles.hu honlapról letölthető, illetve itt elérhetőek a vonatkozó jogszabályok, a vízügyi hatóság
e tárgykörben kiadott korábbi tájékoztatója.
A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje
(teljes eljárásban) 60 nap. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési
határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. Az ügyintézési
határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének és az ügyfél
mulasztásának vagy késedelmének időtartama.
Amennyiben az engedély nélkül, vagy attól eltérően megvalósított
létesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi
szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére
(elbontására) kell kötelezni.
Fontos tudni, hogy a vízilétesítmény megszüntetése is egyébiránt engedélyköteles tevékenység, emiatt a vízkivételt biztosító
vízilétesítmény megszüntetésére irányuló hivatalból indított kötelezési eljárás során először az ügyfelet terv-és adatszolgáltatásra, azaz
a megszüntetési engedélyhez szükséges dokumentáció benyújtására kell kötelezni. (72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése, 18. § (2) és (3) bekezdése, 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. sz.
Melléklet III. pontja).
Amennyiben tájékoztatómban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen
kérdés felmerül, úgy kérem azt jelezzék felém, vagy műszaki ügyintéző munkatársam részére a 62/282-122-es telefonszámon.
Üllés, 2020. január 17.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző
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VÉSZ ÜLLÉS EGYESÜLET HÍREI

2019. december 14. napján zajlott le a IV. Jótékonysági disznóvágásunkat, ahol a tagság aktív közreműködésével, és a helyi vállalkozások támogatásával 60 db karácsonyi csomag került kiosztásra.
A csomagokba idén is került disznótoros, tartós élelmiszerek, vitaminok, édességek.
Nem csak rászorulókat kerestünk fel, mert „szeretet-csomagokat” készítettünk Karácsony előtt,
olyanok számára is, akiknek reményeink szerint a látogatásunk önmagában is segített az ünnepre
hangolódásban.
Fontos eredménynek tekintjük, hogy már önkéntes felajánlások is érkeznek a kezdeményezésünk
támogatására.
A nevek felsorolása nélkül is köszönet illet mindenkit, közreműködőket, támogatókat és nem utolsó
sorban a csomagokat kézbesítőket, akik segítettek céljaink megvalósításában.
VÉSZ Üllés Egyesület

ISKOLAI HÍREK
MEGEMLÉKEZÉS
2020. január 17-én ünnepeltük meg iskolánk névadója, Fontos Sándor születésének 100. évfordulóját. 26 éve már, 1994 óta büszkén viseljük mi, az üllési általános iskolás diákok és tanárok egykori
kollégánk, Fontos Sándor festőművész nevét. Tiszteletünk jeléül vettük fel a nevét, s igyekszünk az ő
szellemében a kultúrát, a szülőfaluját szerető humanista embereket nevelni.
A rendezvényen iskolánk tanulói: Mészáros Boglárka, Valkai Sarolta közreműködésével felidéztük
a festőművész életútját. Katona Judit: Predesztináció Fontos Sándornak című versét Soós Barbara
előadásában hallgathatta meg a közönség. A megemlékezés befejezéseként Nagy Attila Gyula polgármester úrral megkoszorúztuk az iskola előkertjében felállított Fontos Sándor- mellszobrot.
„Festményei, ha néhanapján összegyűlnek, a színek varázsos hangján beszélni kezdenek egy művészről, aki egykor közöttünk élt, de lelkünk mélyén jelen van ma is.” (Polner Zoltán)
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető
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BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. § alapján a méhészkedést (méhtartást) minden év február
végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység
megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a
méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben
a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek
tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő
méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól
látható módon feltüntetni.
A méhészkedést bejelentő űrlap a Polgármesteri Hivatal műszaki pályázati irodájában igényelhető és adható le.

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGÉRT
ÉRDEMÉRE DÍJAZOTTAI
Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. december 10-i zárt ülésén határozott az Üllés Nagyközségért Érdeméremre javasolt és érdemesnek tartott személyekről. A testület döntése
értelmében 2019-ben Dr. Nagy Edit és Szolnoki Tünde Júlia kapta e
megtisztelő díjat.
Gratulálok!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

HULLADÉKGYŰJTÉS
VÁLTOZÁS!!!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő

SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul: Szállítási napok: 2020. február 4. KEDD!, február 18. KEDD!

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. február 11. KEDD!.
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) esetében lehet,
melyet kérünk 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 olvashatják.
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET
HÍREI
Mozgáskorlátozott Egyesület 2020. évi első összejövetele február
14. péntek 15.00 órai kezdettel lesz a Déryné Művelődési Házban.
Várjuk leendő és új tagjainkat!
Tagság nem kötött orvosi papírhoz, bárki beléphet! Támogató tagokat is várunk!
A tagdíj megyei szinten szabályozott jövedelem alapján! A tagdíj fele
a megyét illeti fenntartási és megyei rendezvények finanszírozására,
a másik fele a tagokra van költve teljes mértékben!
Első alkalommal az éves munkatervet készítjük el!
Aktuális ügyekben adunk tájékoztatást segítséget!
Mindenkit szeretettel várunk a vezetőség nevében.
Füredi Andrea csoporttitkár

www.ulles.hu

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI

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. .
– 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.
– A térségben Forráskúton –Forrás Gép Kft. végez vizsgáztatást.
Jelentkezni az info@forrasgepek.hu e-mail címen, vagy a 3630/938-1900-as telefonszámon lehet! és
– Márki Anita – növényvédelmi szakmérnöknél, tájékoztatás
a felülvizsgálattal kapcsolatban a következő elérhetőségen: 06
30/9921985.
– Anyajuh támogatás várhatóan 2020. február 01-től igényelhető,
melyhez instruktori igazolás szükséges.
• 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!

December hónap az adventi készülődés jegyében telt intézményünkben. A hagyományokhoz híven időseink saját kezűleg készítették el
a karácsonyi asztali díszeiket, finom házias süteményeket sütöttek,
és a fenyőfa feldíszítése idén sem maradhatott ki. December 16-án
karácsonyi ünnepséget tartottunk a Szociális Központban, ahol megtisztelt bennünket jelenlétével Nagy Attila Gyula Polgármester Úr,
Dr. Borbás Zsuzsanna Jegyző Asszony és Csótiné Ördög Edit a Homokháti Szociális Központ Intézményvezetője. Az Üllési Csiga-biga
Óvoda óvodásai adtak nagyon szép karácsonyi műsort, amit ezúton
is köszönünk nekik és a felkészítő óvónőknek. A családias hangulatú
beszélgetés alatt az idősek által készített finom süteményeket fogyaszthatták az ellátottak és a gyerekek egyaránt.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézménye

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2020. FEBRUÁR
Rendelési idő: Telefonos egyeztetés alapján.
Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
február 1-2.
Dr. Papp Zalán
06-20/973-9149
február 8-9.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
február 15-16.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
február 22-23.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
február 29. – március 1. Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032

– Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd 8-16h-ig
csütörtök 8-16h-ig

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

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS


GINOP-6.1.2-15-2015-00001 sz. projekt keretében kezdő, ingyenes
informatikai tanfolyam indul a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban, 2020.02.17.-2020.02.28., valamint 2020.03.16. – 2020.03.27
időintervallumban. A tanfolyam gyakorlatorientált, könnyen elsajátítható ismereteket ad, az elvégzését követően minden résztvevő
Tanusítványt és TABLETET kap. A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén indítható, a jelentkezők 16-65 év közöttiek lehetnek.
Nagyszámú jelentkező esetén a jelentkezési sorrend a meghatározó.
Jelentkezzenek minél hamarabb! Jelentkezési határidő: 2020.02.12.
illetve a márciusi turnusra 2020.03.09. Jelentkezni a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban lehet, adatbekérő lap kitöltésével.
Telefon: +3630/506-3159
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KÖSZÖNET

Farkas Zoltánné GOODS MARKET, Fodorné Bodrogi Judit, Juhász
Attila, Juhász Sándor, Kuklis Sándorné, Mar-Mon Bt., Maróti Zoltán,
Mészáros Marcell, Meszesné Volkovics Szilvia, Nagy Attila Gyula,
RÖFI-KER HÚSBOLTOK KFT., Seres Lajos, Stabil Sped Kft., Szabó Ferenc és Szabó-Kántor Veronika, Szent Pál Patika Üllés, Tóth András,
TUTI-TURI, Vadnay Anasztázia, ZÖLDSAROK AGRO KFT.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

Üllés Nagyközségi Önkormányzat köszönetet mond minden segítőnek és támogatónak, akik az adventi hétvégék megvalósításához
hozzájárultak.
2019-es Adventi hétvégék rendezvénysorozat támogatói: a Déryné
Művelődési Ház és Könyvtár, Estike Népdalkör, a Fonó Néptáncegyüttes, Királydinnye Citerazenekar, a Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportja, Meraki Crew csoport, Rézhúros Banda, a Technikai Csoport,
Üllés Folk Műhely, az Üllési Önkormányzati Konyha, Bárkányi József,
Bárkányiné Kálmán Szilvia, Forrai Béláné, Hajdú László, Juhász Imre,
Tanács Zoltán, Tanács Zoltánné. A Csiga-Biga Óvoda Süni csoport
óvodásai - a műsort betanította: Túri Kitti, Mészáros Éva, Marótiné
Hunyadvári Zita. Az általános iskola 3. osztályos tanulói – a műsort
betanította: Lajkóné Tari Ágnes, Ótottné Vörös Zsuzsanna.
Az adventi koszorút készítette Czakóné Dudás Mónika, a fenyőfákat
felajánlotta Sári József és Sári Józsefné. A karácsonyfára a szalmadíszeket készítette Forrai Zoltán és Forrai Zoltánné, a jászolhoz a szalmát és kukoricaszárat felajánlotta Czékus István, Deme Imre, Fodor
Józsefné, Gyóni Sándor, Vass László. A hangtechnika összeállításánál segítséget nyújtott Bokor József, a fotópontunkhoz a szánkót és
a jászolhoz a babát kölcsönadta Zsíros Edit, valamint minden segítő,
aki a fenyőfát díszítette, aki a süteményeket sütötte, zsíros kenyeret
kente és kínálta a sok finomságot.
A rendezvénysorozatot támogatták bor, szaloncukor, teafű, zsír, citromlé, cukor, mandarin, többféle csokoládé, dió, lilahagyma, fehérretek, paprika, nyalóka, gumicukor, szaloncukor, plüss játék stb.: Bakó
Tibor, Bali 23 Étterem Üllés, Balogh Ferenc, Czakó Sándor Agróna
Szövetkezet, Czékus István, Dr. Csonka Erika, Dr. Lipták Anna, Dr.
Nyári Károly, Dr. Ország Orsolya, Dr. Vezendi Tamás, Dudás János,
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APRÓHIRDETÉS

Savanyú káposzta, szelt és leveles hasáb eladó.
Péter Pál - Wesselényi utca 31. 06/30/822-1986
--------------------------------------------------------------------------------------Üllésen a Kígyósi út mellett a 073/68. hrsz. kb. 7880 m2 földterület
eladó. +36 30 466-8213
--------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989

www.ulles.hu

HUNYADVÁRI ISTVÁN TANÁR ÚR EMLÉKÉRE
Emlékverset írni róla szomorú feladat, a találkozásunkról sok szép emlék maradt.
Lelkes tagja volt ő az „Írói Klubnak”, írásai mindig vidámságot hoztak.
Ruzsáról Forráskútra vitte őt az élet, oktatással töltött el kerek negyven évet.
Forráskútról Üllésre vezetett az útja, a citerások között tanító lett újra.
Versírással töltötte az ideje egy részét, nyugdíjasként most már erre is ráért.
Verseiből könyvet többet is kiadott, és a könyveiből egyet nekem adott.
Meghívták a falvakba, felolvasó estre, úgy jött hozzánk Ruzsára, mintha haza jönne.
Mindenkihez volt neki egy-egy kedves szava, régi tanítványai nem feledik soha.
Könyveiben leírta, hogy „vidám legyél, nevess sokat”, s ő bánatos lélekkel írt élces poénokat.
A kettősség szívét lelkét felőrölte, ő is érezte, hogy nincs itt minden rendben.
A citerát is egyre ritkábban pengette, mert az is csak a bánatát juttatta eszébe.
Ha az Isten megadja a szívének vágyát, bearanyozva az élete alkonyát.
Váratlanul ment el, senkitől nem búcsúzott, az emléke maradt nekünk és a versek, amit
alkotott.
Az életben közénk hozta őt a sorsa, Hunyadvári tanár urat nem feledjük soha!

HUNYADVÁRI ISTVÁNRA
EMLÉKEZÜNK
Lehullott egy csillag az égről,
Hunyadvári István fénylő csillaga.
Aki sok gyereknek a jó utat megmutatta,
Őket becsületre és tisztességre tanította.
Tanított ő sok gyereket, felnőttet.
Citerázni tanított sok tehetséges gyereket.
Ritka ember volt, kit mindenki szeretett.
Gyereknek, felnőttnek írt ő verseket.
Humoros versek, dalok éltetése.
Vidámabbá tették az életét.
Igazi tanár volt, ki a gyerekeket szerette.
Falunapokon őket kocsikázni elvitte.
Emlékszem a Muki lovával járta az utcákat.
A kocsijáról gyerek soha sem hiányzott.
Hiányozni fog ő gyereknek felnőttnek.
Nyugodjon békében a sír mélyében.
Juhász Sándor

Ü l l é s, 2020. január 2.
Fodor Antal

A MEGSZŰNT TANYAI ISKOLÁK EMLÉKÉRE!

FARAGÓ FERENC:

AZ ELÁRVULT TANYAI ISKOLÁK
Ha elhaladok egy régi elárvult tanyai iskola előtt,
Valami a szívembe hasít és ott bent a könnyem pereg!
Emlékek tódulnak elő a messzi, régi múltból,
Ekkor eszembe jut az a sok-sok kis tanyai gyerek!
A tanítási napok szépségére a szívemmel gondolok.
Jöttek a kis tanyai gyerekek, a melegben, a szélben, a hóban.
Hátukon táska, benne könyvek, füzetek és sok más dolog.
Látom széltől piros kis arcukat megjelenni az ajtóban.
A tanteremben, a padokban ülő csivitelő, kicsi emberek,
Könyveiket kirakva maguk elé várják a kezdődő órát.
A csengő megszólal felélénkülnek a padokban ülő gyerekek,
Vígan énekelve fújják a tanult vidám nótát.
Kedves tanyai iskolák, nekem ti voltatok a szépség!
Fák ölelték örül, madárdal, áradó virágillat.
A magasban fecskék cikáztak, fent a ragyogó kékség!
Kár, hogy már ezek csak emlékek, minden tovaillant!
2020. január

EGÉSZSÉG MEGŐRZŐ TORNA!

Heti 2 x másfél óra
Kedd: 18:00
Csütörtök: 18:00
Az egészség és a mozgás öröme! Fiatalít és boldoggá tesz. A tornát
tartja: Csóti Vilmosné. A torna a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban kap helyet.

HOGYAN HASZNÁLD A NORDIC
WALKING BOTOT!
Nordic Walking skandináv gyaloglást megmutatom, hogyan használd helyesen a botot!
Megbeszélt időpontban. Tel: 30/613-1764, Csóti Vilmosné
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FONÓS MIKULÁS 2019
Ha december eleje, akkor Mikulás – természetesen a Fonónál is.
Már lassan két kezünkön nem tudjuk megszámolni, hányszor vártuk már így együtt a Krampuszt… akarom mondani a nagyszakállú
Miklóst. Minden alkalommal nagy örömmel tölt el bennünket, hogy
létszámunk évről-évre csak gyarapodik, ahogy a kiosztott ajándékok
száma is. Igyekszünk olyan eseményekkel is szolgálni, ahol nem
kifejezetten a jelenleg is aktív táncosokra helyezzük a hangsúlyt,
hanem próbáljuk azokat az egykori fonós barátainkat megszólítani,
visszacsábítani a régi próbaterembe, akik már nem részesei a táncos
mindennapoknak, de szívesen emlékeznek vissza ezekre az időkre. A
Fonós Mikulás elsősorban nekik és az ő gyermekeiknek szól. Ezekről a családi délutánokról – természetesen – nem hiányozhat sem a
zene, sem a tánc. Tapasztalataink azt mutatják, a legtöbb gyerkőctől – szerencsére – egyik sem áll távol, így könnyű igazi táncházi
hangulatot varázsolnunk a Művelődési ház nagytermébe. Nem telhet
el Fonós Mikulás meglepetés műsor nélkül. Ez alkalommal Nagy Gábor barátunk (Rozsdamaró zenekar) jóvoltából ismerkedhettünk meg
a kecskeduda működésével, a furulyák fortélyaival és a kolompok
hangjaival. Készültek a díszített mézeskalácsok, formálódott a színes
gyurma, táncoltak a viseletes bábok, pörgött a diafilm és egy idő
után a mi szoknyánk is. Ha már volt igazi dudásunk, nem hagyhattuk
ki: dudaszóra megtanultunk oláhost táncolni. Majd végre megérkezett a várva várt Mikulás és hűséges Krampusza. Énekkel, verssel,
mondókával, tánccal ajándékozták meg a kicsik őket. A bátrak szóba
elegyedtek a Mikulással, a legmerészebbek nemcsak hogy ránéztek
a Krampuszra, hanem egy közös fotóval meg is örökítették a nagy

FONÓS FARSANGI BÁL
Kedves Emberek!
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.
A menetrend a következő:
19:04: egy-két ital elfogyasztása a barátokkal, ismerősökkel
19:30: meglepetés műsor
20:30: Svédasztalos vacsora
Ezután már csak szórakozni kell. Két zenekarunk kiváló felállásban
fog minket fárasztani egész éjszaka! A party zenekarunk a Zsomboys
lesz.
Bálunk témája: Álarcosbál
Ezért mindenkit kérünk, hogy rejtse magát minimum álarc mögé. Természetesen, akinek komolyabb jelmeze van, annak sem kell otthon
maradnia!
A legfontosabb: legyünk minél többen, hogy együtt mulassunk!
TOMBOLA
Aki szeretné támogatni a Fonót és felajánlana tombolatárgyat, úgy
ne tartsa vissza magát! Keressen minket bármilyen elérhetőségen,
vagy adja le a nyereménytárgyat a Déryné Művelődési Házban. Előre
is köszönjük a felajánlásokat!
Jegyeket lehet előre rendelni facebookon, telefonon a
+3630/6192535-ös (Ótott Zsolt) számon, vagy vásárolni 4500 Ft-os
áron a művelődési házban január 20. és február 17. között.
Támogatójegyeket is vásárolhatnak a művelődési házban vagy Ótott
Zsoltnál.
Mindenkit várunk szeretettel egy fergeteges bulira!
A FONÓ
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találkozást. Sokan voltunk együtt jó hangulatban, reméljük idén sem
lesz ez másként! Mi biztos ott leszünk!
Szeretnénk megköszönni a Déryné Művelődési Háznak, hogy ismét
náluk rendezhettük meg 2019. december 7-én összejövetelünket, az
Önkormányzati Konyha és a Csigabiga Óvoda támogató segítségét,
a felajánlott süteményeket és gyümölcsöket. Valamint személyesen
köszönöm a jelenleg is aktív néptáncos fiúk és lányok munkáját.
a Fonó nevében
Zádori Zsuzsanna

PÁN PÉTER GYERMEKSZÍNHÁZI
ELŐADÁS - DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI
HÁZ - 2019. DECEMBER 20.

www.ulles.hu

ALKOTÓHÁZI LUCA-NAP
Luca napjához több népszokás is kapcsolódik. Tilos volt fonni, sütni,
mosni stb. Luca-napkor mi is, a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
dolgozói úgy döntöttünk, hogy nem fogunk sütni, hanem már e neves nap előtt készülődünk a programra. A nagy kérdés az volt, hogy
lehet mézeskalácsot kemencében sütni? Úgy gondoltam, hogy igen,
hiszen e finom süteményt már az ókortól ismerik, készítik és persze
hol máshol sütötték volna ki, mint kemencében. Tanács Zoltánnal
összeültünk tanácskozni, hogy is valósuljon ez meg, hiszen neki is
azt mondták, hogy jobb lenne, ha gáztűzhelyben készülne. De hát
mért is ne próbáljuk meg? Előkerestük az Alkotóház régi tepsijeit, jól
meg súroltuk őket és már csak egy szuper recept kellett. Kollégám,
Bozsák Anett vállalkozott rá, hogy elkészíti azt a mézeskalács tésztát,
ami kisülve azonnal puha és megvan bolondítva egy nagyon picike
citrusos ízzel is. Zoli befűtötte a kemencét, kollégáimmal Bakó Tibornéval, Zsíros Edittel, Bozsák Anettel neki is fogtunk nyújtani, szaggatni a mézeskalácsokat. Sajnos egy kis időre ott kellett hagynom
őket, de szerencsére egy örömteli esemény miatt, hiszen megérkeztek pályázati támogatásból vásárolt új sörpad szettjeink, székeink,
amik jó szolgálatot fognak tenni különböző rendezvényeinken. Mire
visszaértem, a jó munkának már látszott az eredménye, a kemence
ontotta magából a kész mézeskalácsokat.
Luca-napjára több csoport is jelentkezett és nagy örömmel vártuk
őket. Mézeskalács írókázással kezdtük a foglalkozást és szebbnél
szebb díszítések születtek. Fogyott a mézeskalács rendesen, hiszen
a gyerekek nagy örömmel kóstolták meg a saját maguk által díszített
sütiket. Adventi asztali díszek is készültek, amiket mindenki a saját
elképzelése szerint állított össze, sőt a gyertyamártás csínját-bínját
is elsajátították a gyerekek.
Ha kedvet kaptatok egy jó hangulatú kézműves foglalkozáson való
részvételre, akkor figyeljétek a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
facebook oldalán és az Üllési Körképben megjelenő plakátjainkat és
feltétlen gyertek el a következőre.
Köszönet:
Köszönetet mondok Tanács Zoltának, Tanács Zoltánnénak a mézeskalácshoz felajánlott mézért és Luca-napi foglalkozás megvalósításban nyújtott segítségért. A Luca-napi gyertyamártáshoz a viaszt
Kopasz István atyának, a gyertyamártáshoz használt edényt Farkas
Attilánénak, a fenyőt Sári Józsefnek és Sári Józsefnénak köszönjük.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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ÉLETMÓD KLUB
2020 - ÉVI
MUNKATERVE
Továbbra is várjuk szeretettel minden régi és
új tagunkat!
Összejöveteleinket próbáljuk színesebbé tenni, cukorbetegség és lelki egészségvédelmi
témában előadókkal, szakmai tanácsokkal.
Dr. Csonka Erika szakmai felügyelete mellett!
Az összejövetelek minden hónap harmadik
csütörtökén 17.00 kezdettel a Napos piac
épületében kerülnek megtartásra.
Február. 20.
Dietetikai előadás
(Dr. Rozman Irén: Életed a gyógyszered!)
Március. 19.
Cukorbetegség a szakember szemével!
(Dr. Demeter-Czékus Csilla)
Április. 16.
Lelki egészségvédelem.
Stresszoldó és meditációs technikák!
(Csonka Kornélia)
Május. 21.
Beszélgetés a pszichológussal!
Interaktív est Jakabos Boglárkával!
Június. 18.
Piknik az Üllési tónál!
Július. 16.
Mozgás + játék (Ádám Patríciával)
Augusztus. 27.
Gyógyszer vagy gyógynövény!?
Fábián Józsefné gyógyszerésznő előadása!
Szeptember
Kirándulás helyszín és időpont szervezés
alatt!
Október. 15.
Polineuropátia szűrés!
Polineuropátia és a cukorbetegség!
November 19.
Makráné Körtvélyesi Tünde csontkovács és
masszőr előadása, hasznos tanácsai!
December. 17.
Évzáró Ünnepség!
Tisztelettel: Füredi Andrea klubvezető
Tel:06/30-383-4976
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Nagyné Vörös Zsuzsannának köszönjük a
képen látható szobanövényt, amely a Fontos
Sándor Általános Iskola központi épületének
a lépcsőfordulóját díszíti.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

1%
A 2019. évi személyi jövedelemadó 1 %-át
az alábbi helyi szervezetek részére ajánlhatja
fel a lakosság:
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
– Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesülete
Adószáma: 19746896-1-06

MÁSODIK 1 %
Ha a 2019. évi személyi jövedelemadó második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a http://
nav.gov.hu/szja/szja internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak részére megképezett technikai számokról
(ha pl. a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011
számot írhatják be.)
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ERASMUS PROGRAM
A Fontos Sándor Általános iskolai pedagógusai valamint hetedik és nyolcadik osztályos
diákjai 2 nemzetközi pályázatban vesznek
részt 2019 szeptemberétől 2021 júniusáig. Az egyik pályázat témája a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem, megnevezése
Innovative Europe. Koordinátora Spanyolország (Alcantarilla), együttműködő országok: Lengyelország (Grudziadz), Magyarország (Üllés), Málta (Sliema), Olaszország
(Vittoria), Törökország (Kütahya). A másik
pályázat a mesélés és az olvasás fontosságának tudatosítását és újbóli népszerűsítését tűzte ki céljául Everybody has a story
címmel. Ezt az együttműködést a magyar
partner, azaz iskolánk irányítja. Velünk együtt
dolgozik Macedónia (Kumanovo), Olaszország (Salemi), Románia (Auseu), Törökország (Isztambul) egy-egy általános iskolája.
Mindkét pályázat keretében lezajlottak az
első találkozók, az egyik a lengyelországi
Grudziadzban (2019. november 24-29.), míg
a másik (2019. december 8-14.) településünkön, Üllésen került megszervezésre.
INNOVATIVE EUROPE: Az első közös munka
diákok nélkül zajlott, a 6 országból összesen
20 tanár dolgozott együtt. Mivel a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás aránya a
résztvevő országok közül Lengyelországban
a legkisebb, az első találkozóra náluk került
sor. Igyekeztünk megismerni az általuk alkalmazott jó gyakorlatokat. Bemutató órákat
láttunk, megismerkedtünk a lengyel oktatási
rendszerrel, képet kaptunk a vendéglátó iskola mindennapjairól. A foglalkozások részletes információt nyújtottak a lengyel rendszer
sikeréről az iskolai lemorzsolódás kezelésével kapcsolatban. Ezek mellett előadást hallottunk az inkluzív (befogadó) pedagógiáról.
Az inkluzív pedagógia egy alapvető szemléletváltást feltételez, melynek során az iskola,
a kapcsolódó intézményrendszer, valamint a
tágabb lakóközösség olyan módon alakul át,
hogy az a gyerekek egyéni és időben dinamikusan változó nevelési szükségleteire felelni
tudjon. A gyermekek közötti különbségekre
az oktatásban inkább lehetőségként, semmint akadályozó tényezőként tekint. A gyakorlatban pedig az iskolától elvárja, hogy a
tananyagot és a tanítási módszereket kellően rugalmasan alakítsa ahhoz, hogy ezekre
az akár időben is változó igényekre megfelelően tudjon felelni.
A pályázati tevékenységek mellett jutott
némi idő kirándulásra is. Nagy Attila Gyula
polgármester úrnak köszönhetően rendelkezésünkre állt az önkormányzat mikrobusza,
így útközben megszálltunk Krakkóban és
nagy sétát tettünk az óvárosban. Megkóstoltuk a lengyel forralt sört is. Vendéglátóinknak
köszönhetően Grudziadzban is városnézésre
indulhattunk. Körbejártuk a Visztula partján
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épült várat, felmentünk a Vár-hegyre épült
Klimek toronyba, ellátogattunk az obszervatóriumba, illetve a lovassági múzeumba is.
Gdańskban felmentünk a Szűz Mária-templom tornyába, ahonnan csodálatos kilátás
nyílt az esti városra. Ez a templom a legnagyobb téglából épült templom a világon,
egyben az egyik legnagyobb gótikus téglaépítmény.
Köszönjük Czékus Péternek, hogy vállalta a
hosszú utat és biztonságban elvitte és hazahozta a pályázatban résztvevő 4 pedagógust.
EVERYBODY HAS A STORY: Magyarországra
22 diák és 10 pedagógus érkezett. Vendégeink a Bozsity vendégházban szálltak meg,
ahol Pataki András és Patakiné Németh Ilona
gondoskodott kényelmükről.
Szülőként, pedagógusként valamennyien jól
tudjuk, hogy a mese lelki táplálék. Nélkülözhetetlen a gyermek egészséges személyiségfejlődése szempontjából. Általa gazdagodik fantáziája, szókincse. A mese segíti,
hogy hosszabban és kitartóan tudjon valamire figyelni, abban elmélyedni. Átéli az izgalmakat, azonban mindez nem jár valós, közvetlen veszéllyel a számára. Találkozik azzal a
helyzettel, mely megmutatja számára, hogy
a problémás esetekben is van megoldás.
Tehát a katarzist megélve eljut a megoldáshoz, felkészíti a lelkét az élet megpróbáltatásaira. A mesék tehát jó hatással vannak a
gyermekek érzelemvilágára, megnyugtatják,
lelassítják őket, és tudat alatt is jótékonyan

hatnak. A főként népmesét hallgató gyermekek olyan további érzelmeket és viselkedési
mintázatokat kapnak a mesehallgatás során,
amelyek tudat alatt eltárolódnak, és későbbi
életük során segíthetnek egyes döntéseik
meghozatalában, problémáik megoldásában
és a konfliktusok kezelésében is. A mesehallgató gyermekek jó eséllyel válnak maguk is
olvasó felnőttekké, hiszen a mesehallgatás
beépül a napirendjükbe, és nagyobb korukban is – amikor már saját maguk is tudnak
olvasni – igénylik az effajta kikapcsolódást.
A magyarországi találkozó szervezésekor
arra törekedtünk, hogy a tevékenységek támogassák az olvasóvá nevelés folyamatát és
hogy minél több diákot, felnőttet szólítsunk
meg a cél elérése érdekében. A hét programjaiba 15 magyar diák kapcsolódott be
szorosan. Vendégünk volt Náfrádi Anikó meseterapeuta, aki a mesék fejlesztő hatásáról
tartott előadást a külföldi pedagógusoknak
angolul, majd az érdeklődő szülőknek és
kollégáinknak magyarul. A hetedik osztályos
diákok és egy hatodikos tanuló egy Péterné
Juhari Ágota tanárnő által színpadra állított
színdarabot mutatott be, amely nagy sikert
aratott mind az üllési, mind a külföldi nézők
körében. Valamennyi résztvevő ország diákjai készültek egy-egy népmesével, melyet
felolvastak, bemutattak a találkozó során. Élmény volt látni lelkesedésüket, örömüket. Ők
25-en már biztosan fognak mesélni gyermekeiknek, hiszen megérezték e tevékenység
varázslatos erejét.

www.ulles.hu
Partnereinkkel Szegedre is ellátogattunk. A
Szegedi Nemzeti Színházban bekukkanthattunk a kulisszák mögé és megismerkedhettünk a színjátszás csodálatos világával. A
Somogyi Könyvtárban két Benedek Elek mesét hallgattak meg és dramatizáltak a résztvevők, majd egy Kahoot! játék segítségével a
megértést is tesztelhették a diákok és az őket
kísérő tanárok. Jó alkalom volt ez az együttműködés erősítésére, hiszen párban dolgoztunk, ahol a páros egyik tagja mindig magyar
volt, míg a másik egy külföldi vendég. Ezt
követően a Délmagyarország szerkesztőségében is jártunk, ahol bepillanthattunk mind
a nyomdatechnika, mind az újságszerkesztés
rejtelmeibe. A Dömötör-torony Aba-Novák
Vilmos által festett belső freskóinak megtekintése után a Dóm tornyából elénk tárult az
ünnepi kivilágításban pompázó Szeged esti
panorámája. A tevékenységek során szaktolmácsként végig segítségünkre volt egykori
tanítványuk, Ótott Balázs, aki angol tudásával és szakmája iránti elkötelezettségével
lenyűgözte hallgatóságát.

Miközben a felnőttek a pályázatban vállalt
kötelezettségeknek igyekeztek megfelelni,
a vendég gyerekek kézműves foglalkozásokon, sportvetélkedőkön és tanórákon vettek
részt. Köszönjük Deméné Gyuris Margit,
Csóti Vilmosné, Maróti Levente, Szolnoki
Tünde, Lajkóné Tari Ágnes, Ótottné Vörös
Zsuzsanna, Kocsisné Hecskó Ágnes, Péterné Juhari Ágota, Czékus-Deme Zita és Tóth
Ágnes segítségét, valamint Hajdú Lászlónak
az ízletes buktákat.
A pályázati munka mellett igyekeztünk partnereinknek megmutatni településünket, az
itt élők vendégszeretetét. Jártunk a polgármesteri hivatalban, ahol a polgármester úr
fogadta a külföldi kollégákat és bemutatta
Üllés múltját, jelenét és persze a jövőre vonatkozó terveket is. A Fonó néptáncegyüttes
3 csoportja és a Rézhúros Banda műsorral
kedveskedett a vendégeknek. Mindezek
mellett ellátogattunk Ópusztaszerre is, ahol
gyönyörű filmek mutatták be a magyarság
történelmét, illetve a Feszty-körkép kápráztatta el a látogatókat.

A logótervek elkészítését Zoltánfi Mária,
iskolánk rajztanára irányította. A vendégek
napközbeni kényelméről Bigors Istvánné iskolatitkár gondoskodott. Vendégeink étkeztetését a Bali 23 étterem látta el, utaztatásukat nagy rugalmassággal Ördögh Géza és
Dudás Ferenc oldotta meg. Ennek szervezésében segítségünkre volt Papp Ágnes.
A találkozó sikeres lebonyolításához szükséges előkészítő munkálatokat Hódiné Vass
Magdolna tagintézmény-vezető és Sápi Zoltán intézményvezető koordinálta.
Mindenkinek köszönjük a segítséget és a
támogatást: Tasi Zoltánné, Szekeres Katalin,
Megyeri Péter
További információ:
https://moranettv.hu/2020-01-14/
http://fontos-iskola.hu/everybodyhasastory
A két pályázat következő találkozóira március második felében kerül sor. Törökországba,
illetve Spanyolországba utazhat 7-7 magyar
tanuló és 3-3 pedagógus.

ANGOL NYELVI VERSENYEK
November, december hónapban iskolánkból több tanuló vállalkozott
angol versenyeken való részvételre. Idén először neveztünk be a
kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium
által meghirdetett angol tematikus vetélkedőre. A hetedik évfolyamból Bigors Ádám, Baló Dominika, Gyuris Zsófia, Lajkó Attila, Juhász
Natália, Kokai András, Kovács Adrienn, Monostori Gellért; a 8. osztályból Bálint Máté, Bigors Barnabás, Bittó Nándor, Papp Zsombor,
Péter Dániel, Péter Gellért, Székács Árpád jelentkezett. A versenyzők
négyfős csapatokban mérték össze tudásukat a szatymazi és kisteleki diákokkal szövegértést, szövegalkotást és szókincset tesztelő
feladatok megoldásával. Bár diákjaink dobogós helyet nem értek el,
mégis dicséretes, hogy ilyen sokan vállalkoztak erre a megmérettetésre, és úgy jöttek haza, hogy jövőre is részt szeretnének venni.
A másik verseny az MM Publications tankönyvkiadó által meghirdetett kétfordulós online vetélkedő volt. Iskolánkból 13 tanuló nevezett
a 6-7-8. osztályokból, akik két korcsoportban versenyeztek. Korcsoportonként a résztvevők száma 600 fő volt. A jelentkező diákoknak
a fordulók során 5 nap állt a rendelkezésükre, hogy a felületen megjelenő Waleshez kapcsolódó angol nyelvű feladatokat megoldják. A
második forduló utáni eredménytáblázatban a résztvevők megyei és
országos helyezését közölték.

2. csapat: Baló Dominika, Bigors Ádám, Monostori Gellért
3. csapat: Czinkóczi Letícia, Szűcs Zsófia, Trucz Ramóna
Bízunk abban, hogy a gyerekek szorgalmának, kitartásának és lelkesedésének eredményeként a tanév során további sikerekről számolhatunk majd be.
Köszönjük az iskola alapítványának, hogy a kisteleki versenyre való
utazást támogatta.
Angol nyelvi munkaközösség

Kiemelkedő eredményt értek el a következő tanulók
Név
Országos rangsor Megyei rangsor
Gyuris Vanda (6. oszt.) A1
36
4
Szalai Vanda (6. oszt.) A1
43
5
Tóth Barnabás (7. oszt.) A2
20
3
Kokai András (7. oszt ) A2
30
4
Farkas Csongor (8. oszt.) A2
31
5
Bálint Máté ( 8 oszt.) A2
35
6
A versenyen részt vettek még: 6. oszt: Fábián Eszter, Peták Tamás,
Terhes Gréta, Wascher Elizabet,
7. oszt: Baló Dominika, Czinkóczi Letícia, Monostori Gellért
Az ő szereplésük is sikeresnek mondható, hiszen mindannyian a megyei rangsorban 10-15-ig értek el helyezést.
Jelenleg 3 hetedikes csapat a TITOK levelezős verseny két fordulóját
már teljesítette, még négy forduló hátra van.
1. csapat: Berczeli Lili, Vereb Denissza
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
DECEMBER AZ ÓVODÁBAN, BÖLCSŐDÉBEN
December 9-én nagy öröm érte az óvodásokat és bölcsődéseket, hiszen eljött az óvodába is a Mikulás.
Minden gyermeknek csomagot hozott, azt pedig köszönjük a kedves
Szülőknek, illetve a Szülői Szervezet tagjainak, hiszen ők, mint a Mikulás manói szorgoskodtak a csomagokkal.
December 8-án a Művelődési Házban vártuk a Mikulást! A Süni gyermekek szereplése után külön meglepetés csomag várta a gyermekeket, amit külön köszönünk. Sok-sok szülőt és az intézmény dolgozóit
illeti a köszönet a munkáért, a sütemény sütésért, a tea és bor készítésért, a vendéglátásért!
Köszönjük a munkáját Meszesné Volkovics Szilviának, Bakó Tiborné
Juditnak, valamint Bokor Józsefnek és Gyóni Sándornak is!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói és dolgozói

„EGYÜTT A CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZES
LAKÓJA…!”
Nagy izgalommal készültünk az ovis, bölcsis Karácsonyra, hiszen az
intézmény összes lakójával, gyermekek és felnőttek közösen ünnepeltük a Karácsonyt!
Az óvó nénik, dajka nénik szépre díszítették a tornatermet, itt várakozott a szép karácsonyfa is, alatta játékok lapultak.
Minden csoport megérkezett, s együtt hallgattuk a szebbnél-szebb
dallamokat, majd pedig csoportonként daloltunk, énekeltünk!
De a legszebb pillanat az volt, amikor együtt a gyermekek és az intézmény összes dolgozója énekelt a gyertyák fénye mellett.
Persze a finomságevés sem maradhatott el, köszönet ezért a kedves
szülőknek.
A Karácsonyfa alatt lapuló ajándékok, a Jótékonysági Est bevételéből
kerültek beszerzésre, köszönet ezért minden kedves támogatónknak!
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„VÉSZ” AZ ÓVODÁBAN
Semmi rosszra nem kell gondolnunk, hiszen a VÉSZ Üllés Egyesület
képviselői Dr. Faragó Mészáros Judit és Ambrus Erzsébet látogattak
el az Óvodába 2019. december 10-én.
Már nem első alkalommal támogattak bennünket ovisokat,
bölcsiseket a civil szervezet tagjai!
Először is köszönettel tartozunk, a támogatásért melyet már az utóbbi években több alkalommal is igénybe vettünk.
Két éve jóga szakkör működik az intézményünkben, ezzel lehetőséget
adva a gyermekek számra, hogy az életkori, egyéni sajátosságokat,
adottságokat messzemenően figyelembe véve, a gyermekek megszeressék a mozgást és az számukra az öröm forrása lehessen.
Lehetőség, hogy javuljon általa a testtartás, a légzés, fejlődjön a figyelem-összpontosító képesség, oldódjon a feszültség, a szorongás
és növeljük a betegségekkel szembeni ellenálló képességet.
A játékos jóga foglalkozásokat gondoltuk még élvezetesebbé tehetnénk a jógapárna és jógaszőnyeg használatával. Az igényesen kivitelezett párnákkal, szőnyegekkel fokozni tudnánk a gyermekek kedvét
a mozgáshoz.
Ezért kértük a támogató segítséget a VÉSZ tagjaitól, lehetőségük
szerint a fent felsorolt eszközök beszerzését, sikeres megvalósítását
illetően.
Kértünk, kérésünk meghallgatásra talált és kaptunk! Köszönet érte,
így december 10-én ünnepélyesen egy jóga óra keretében adták át
nekünk az ajándékot a kedves vendégek! A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakó köszönik szépen az ajándékot.
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Pa rt nerünk - COOP 24.sz. AB C
Üllés, Dózsa György u. 29.

Grazie újrahasznosított papíráruk:
A jelmondatunk, hogy közösen
tisztábbá és élhetőbbé tehetjük
a világunkat. A cél eléréséhez
kínálunk Nektek termékeket.

(100%-ban újrahasznosított Tetra Pak ital
és élelmiszer dobozokból készülő)

• Papírtörlő 3rétegű, 32m
• Dobozos papírzsebkendő
• Toalettpapír 3rétegű, 4tek, 30m

639,-Ft
319,-Ft
789,-Ft

A 4 tekercs 6 normál méretűnek felel meg

Folyamatosan bővülő kínálatunk
fontosabb termékcsaládjai:
• Környezetbarát mosogató-,
mosó- és tisztítószerek
• Bababarát tisztálkodó eszközök,
mosó- és tisztítószerek
• Újrahasznosított papírtörlők,
toalettpapírok és szalvéták
• Biopamut és újrahasznosított
tisztálkodó eszközök
• Újrahasznosított szemeteszsákok

• Toalettpapír 2rétegű, 4tek, 40m

679,-Ft

A 4 tekercs 8 normál méretűnek felel meg

Azonnal elvihető és rendelhető textil termékek:

4 5 9 ,- Ft
• zö l d s é g e s z s á k

2 . 39 9 ,- Ft
• ke nyereszsák

1 . 4 4 9 ,- Ft
• ú j r a s za l véta
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

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, készpénzzel is lehet fizetni.!
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés Dorozsmai u 37

MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK!

Üllési családi gazdaságba férfi munkatársak
jelentkezését várjuk burgonyatermesztéssel kapcsolatos munkavégzésre
(öntözés, növényápolás).
Kiemelt bérezés, bejelentett munkaviszony –
márciustól augusztusig.
Traktorvezetői ismeret szükséges.
Érdeklődni: +36 30 382-1051 –
Simon Sándor

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2020. FEBRUÁRI számának lapzártája:
február 17-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.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük
a határidő betartását!
Az ezután beérkező cikkek megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

+3630 96368

CSALÁDI ESEMÉNYEK Biró Barnabásnak és

SZÜLETÉSI HÍREK

Hangodi Istvánnak és
Baranyai Tímeának 2019.
november 6-án – 3220
grammal – Laura nevű,
Zádori Istvánnak és Len
Dalmának 2019. december 7-én – 3290 grammal
– Zsombor János nevű,
Kővágó Károly Gábornak
és Juhász Gabriella
Hajnalkának 2019.
december 19-én – 2370
grammal – Viktória Lilla
nevű,
Baranyai Zoltánnak és
Balogh Katalinnak 2019.
december 25-én – 3280
grammal – Joel Kolos
nevű,

Lajkó Noéminek 2019.
december 25-én – 3200
grammal – Botond
Zoltán nevű,

Péntek Gergelynek és
Dúró Laurának 2020.
január 2-án – 3370
grammal – Lana nevű
gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK

Sári Gábor 2019. december 8-án
(élt: 50 évet),
Lippai Ferenc Imre 2019. december 20-án
(élt: 75 évet),
Farkas József 2019. december 25-én
(élt: 81 évet),
Gyuris Imréné (szül: Dudás Erzsébet
Veronika) 2020. január 3-án (élt: 81 évet)
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
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