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ÜLLÉS ÚJ UTAKON...
Elkezdődött az Üllés-Bordány közötti kerékpárút felújítása. Elsőkörben
idén egy 152 fm hosszú szakasz került javításra. A projektre az önkormányzat 3 millió Ft-os saját forrást különített el. Jövőre várhatóan
folytatjuk a felújítást.
Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében a Huszár utca
– Dorozsmai út és a Dózsa György utca közötti szakaszát érintően –
felújítására és szélesítésére 29 944 798 Ft támogatásban részesül,
melyet több mint 3,6 millió Ft saját forrással egészített ki. A kivitelezési munkálatok október 19-étől vették kezdetüket és várhatóan
november 30. napjáig tartanak majd. (ez alatt az idő alatt részleges
és teljes útlezárásra kell számítani)
A projekt befejezését követően a település lakossága biztonságosabban tudja majd használni az útszakaszt.
Várhatóan még idén megkezdődik a Napos utcai útfelújítás, mely a
Piac és a Dorozsmai út közötti 168 fm szakaszt érinti
A projekt 12 millió Ft-os összköltségű, melyből 9 millió Ft-ot a Belügyminisztérium támogatásával, 3 millió Ft-ot pedig önerőből biztosítjuk.
Nagy Attila Gyula polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2020. október 13-án ülést tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
és a
– a kis utcák forgalmi rendjének változásáról. A döntés értelmében:
a 117 helyrajzi számú út (Fehérvári utca-Fogarasi utca között),
a 49 helyrajzi számú út Radnai utca és Bem József utca közötti
szakaszon
a 759 helyrajzi számú út Bem József utca és Petőfi Sándor
utca közötti szakaszon
a 759 helyrajzi számú út Petőfi Sándor utca és Arany János
utca közötti szakaszon
személygépkocsival, tehergépkocsival, vontatóval, autóbusszal, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos. Az utcák
bejáratához közlekedési táblák és fényvisszaverővel ellátott oszlopok
kerülnek kihelyezésre
A képviselők
megalkották:
– az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonjogi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendeletet.
módosították:
– a Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2019.(XI.13.)önkormányzati rendeletet és
– a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól szóló
13/2018.(IX.12.)önkormányzati rendeletet.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– az Üllési Talentum ösztöndíjak elbírálásáról. A döntés értelmében
2 tanuló kap a 2020/2021-es tanév szorgalmi időszakának 10 hónapjára 6.000 Ft/hó ösztöndíjat.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2020-kepviselotestuletjegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2020-ev link alatt, a rendeleteket a http://ulles.hu/
rendeletek link alatt olvashatják.
Nagy Attila Gyula polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2020. november 10-én (kedden) 15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában,
melyre meghívja a település lakosságát.
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
Nagy Attila Gyula
polgármester
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KEDVES ÜLLÉSI LAKOSOK!

ELMARAD A TÜDŐSZŰRÉS

A koronavírus járvány terjedésének felgyorsulása várható a következő hetekben.

A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó
Intézetének tájékoztatása alapján a járványügyi helyzetre figyelemmel az évi szokásos helyben igénybe vehető tüdőszűrés 2020-ban
elmarad:

Egészségünk megőrzése, a további megbetegedések számának lassítása érdekében kérem, hogy az alábbiakban leírt szabályokat szíveskedjenek betartani:
– rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés,
– a köhögést és tüsszentést lehetőleg papírzsebkendőbe végezzük
el, amit zárt papírgyűjtőbe dobjuk be. Ha módunk van a lehető legrövidebb időn belül, szintén kézmosás, kézfertőtlenítés, arcmosás,
– kerüljük a szem, orr, száj érintését, kézfogásokat, puszikat!
– a zárt helyiségek gyakori szellőztetése, fertőtlenítők használata,
– emberekkel zsúfolt helyek kerülése.
Ha betegek vagyunk, akkor lehetőleg orrunkat is eltakaró szájmaszkot viseljünk és azt még a mobilozás közben se vegyük le!
Ha a következő tüneteket tapasztalják magukon, akkor mindenképpen szóljanak háziorvosuknak: tartósan magas láz, hidegrázás; erős
fejfájás, mellkasi fájdalom, intenzív gyengeség, gyakori kimerültség,
nehézlégzés, néha tüsszentés, torokfájás, száraz köhögés.
Kérem, és javaslom, hogy a zárt terekben – boltokban, orvosi rendelőben, gyógyszertárban, rendezvényeken – a másfél méteres távolságokat tartsák be, zárt térben viseljenek maszkot!
Kérem, hogy a 65. év feletti idősek, valamint a krónikus betegségben szenvedők vigyázzanak egészségükre, ha van rá mód, akkor a
bevásárlást, gyógyszerkiváltást, csekkbefizetést bízzák fiatal, illetve
egészséges hozzátartozóikra!
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!
Nagy Attila Gyula
polgármester

„Tüdőszűrést a jelenleg érvényben lévő szabályozások alapján, csak
kizárólag telefonos egyeztetést/ időpont kérést követően végzünk.
Tüdőszűrésre időpont kérés a 62/ 549-834 telefonszámon, nyitvatartási időben.
Tüdőszűrő Állomás 6722 Szeged, Mérey u.13.
Nyitvatartás:
Hétfő:
08:00-15:30
Kedd:
08:00-17:00
Szerda:
08:00-15:30
Csütörtök:
08:00-15:30
Péntek:
08:00-13:00
Tüdőszűréskor kérjük előkészíteni a foglalkozás-egészségügyi orvos
beutalóját, személyazonosító igazolványt, TAJ kártyát, lakcím igazolványt. Leletet ( amennyiben negatív) a tüdőszűrést követően 8
munkanap elteltével áll módunkban kiadni. Amennyiben a tüdőszűrés leletért a tüdőszűrésen megjelent személy hozzátartozója jön el,
úgy a leletet csak érvényes meghatalmazás birtokában áll módunkban kiadni.
Tüdőszűrő Állomáson kötelező az orrot szájat eltakaró maszk és kézfertőtlenítő használata!”
A tüdőszűrés 40 éves kor felett, évente (365 napon túl) egy alkalommal, beutaló nélkül térítésmentesen vehető igénybe. (2019.
évben a szűrés november 4-november 8-ig volt.)
Tüdőszűrés 40 éves kor alatt, illetve foglalkozás egészségügyi vizsgálat címén 1.700 Ft-os térítési díj megfizetésével vehető igénybe.
A tüdőszűrés járványügyi szempontból indokolt esetben (pl. tbc gyanú) háziorvosi beutalóval térítésmentesen vehető igénybe.
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MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLET HÍREI

Mozgáskorlátozott egyesület következő csoport gyűlése 2020
november 13-án, pénteken 15.00 órától lesz.
Helyszín: Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
Csoportunk vendégül látja az új megyei elnököt és titkárt, akik ismertetik a megyei egyesület jövőbeni terveit.
Szeretettel várunk minden régi és új belépni kívánó tagot!
Vezetőség, Füredi Andrea csoporttitkár

ÉLETMÓD KLUB

Életmód klub következő összejövetele 2020. november 19-én, csütörtökön 17.00 órakor lesz.
Helyszín: Napos piac épülete
Szeretettel várjunk minden régi és új tagunkat és az érdeklődőket.
Füredi Andrea klubvezető

FIGYELEM!

FORGALMI REND VÁLTOZÁS!

A Fehérvári és a Arany János utcák közötti (kivéve a Fogarasi és
Radnai utca közötti) kis utcák a személygépkocsik, tehergépkocsik,
vontatók, autóbuszok, mezőgazdasági vontatók és lassú járművek
elől – a képviselőtestület 104/2020.(X.13.)önkormányzati határozata
értelmében – lezárásra kerülnek. (gyalogos, kerékpáros, babakocsis,
kézi- és elektromos kerekesszékkel történő közlekedés továbbra is
biztosított)

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2020. november 10-e és 24-e (keddi nap)
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)
A hulladékszállítást végző dolgozók egészsége védelme érdekében
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy megfelelően zárt zsákokban, illetve edényzetben helyezzék ki, mind a kommunális, mind a szelektív
hulladékot.
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpontok: 2020. november 3-a és 17-e (keddi nap)
A maximálisan kihelyezhető zsákok, illetve kévék száma: 5 db zsák
vagy 5 db kéve.
Zöld zsákot hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán tudnak igényelni.(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük
kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Nagy Attila Gyula polgármester

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy november 2-án, hétfőn 16-18 óráig alpolgármesteri fogadóórát tartok a Déryné Művelődési Házban, a falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
Bernát Mátyás, Matyi bácsi október 12-én töltötte be 90. életévet.
Ebből az alkalomból Nagy Attila Gyula polgármester köszöntötte Őt
otthonában, családja körében és adta át az önkormányzat ajándékát.
Kedves Matyi bácsi jó egészséget és még szép, hosszú nyugdíjas
éveket kívánunk!

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig: 7-15 óra.
Októberi térítési díj befizetésének időpontja:
november 2-10-ig 7-14.00 óra között
Pótbefizetés: november 19-én, csütörtökön 7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont: hétfőtől – péntekig 11.30 – 14.00 óráig
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Kérjük az időpontok betartását, mert egyéb napokon a pénztár zárva
tart!
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu

Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
NOVEMBER
október 31.-november 1.
november 7-8.
november 14-15.
november 21-22.
november 28-29.
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Dr. Papp Zalán
Dr. Szőke Csaba
Dr. Hursán Mihály
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Papp Sándor

06-20/973-9149
06/30/3245-032
06/30/9986-139
06/20/4763-517
06/30/4879-805
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EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT – 2020. SZEPTEMBER 21-25. - KÉPEKBEN:

Vér- és vizeletvizsgálat

Hangulatjavító Est – A.J. Christian: Kapcsolatok című előadása

Hangulatjavító Est – Partifalatkák

Kismamák köszöntése az Anyatejes Világnap alkalmából

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSE

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde óvodásainak látogatása
Ezúton szeretném megköszönni a munkáját és segítő együttműködését Dr. Ország Orsolya és Dr. Csonka Erika háziorvosoknak, Ádám
Mihályné asszisztensnek, Kiss Ilona védőnőnek, a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, a Technikai Csoport dolgozóinak,
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak, a Fontos Sándor Általános Iskola tanárainak, a Szociális Központ dolgozóinak és az Életmód
Klubnak.
Nélkülük az Egészségvédelmi hét nem jött volna létre!
Balogh Márta

Üllés Nagyközségi Önkormányzat a Magyarország 2020. évi központi
költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékelt I. 8. pontja
szerint a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása iránt benyújtott pályázatát a Belügyminisztérium támogatta, így 2020. évben is kaphatnak szociális célú
tűzifát rászoruló háztartások.
A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat támogatást nyújthat
elsősorban azon személyeknek, akik:
a) aktív korúak ellátásában vagy
b) időskorúak ellátásában részesülnek,
c) lakásfenntartási települési támogatásra jogosultak,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt élvez.
Az Önkormányzat támogatást nyújthat továbbá azon háztartásoknak, ahol az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, azaz az
71.250 Ft-ot, egyedül élő esetén annak 350 %-át, azaz a 99.750 Ftot. (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége)
A szociális célú tűzifa iránti igényt az erre rendszeresített nyomtatványon 2020. november 15. napjáig lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉREM
– JAVASLATKÉRÉS A DÍJAZOTT SZEMÉLYÉRE –

Üllés Község Képviselőtestülete 2008. június 10-i testületi ülésén
20/2008. (VI.11) Kt.ör rendeletet alkotott Üllés Községért Érdemérem adományozásáról, melyet ugyanezen tárgykörben alkotott
„Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról” című 15/2014.
(XI.06.)önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezett.
Üllés Nagyközség Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete tartalmazza az Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozására vonatkozó szabályokat.
A Rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint:
Érdemérem adható „azon személyek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére, akik a település fejlesztésében, közéleti, kulturális és gazdasági életében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve annak révén a község
értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.”
Az érdemérem elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.
Javaslatot tehetnek:
a) a Képviselőtestület tagjai,
b) a képviselőtestület bizottságai,
c) a jegyző, illetve az önkormányzati intézmények vezetői,
d) a helyi civil szervezetek,
e) érdekképviseleti csoportok,
f) magánszemélyek
Az ajánlásokat legkésőbb november 30-ig Üllés Nagyközség Képviselőtestületének címére Nagy Attila Gyula polgármesterhez kell
eljuttatni.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott közösség, személy tevékenységének, működésének
ismertetését,
b) az elismerés alapját képező tevékenység leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak társadalmi, községi közösségi
hasznosságának méltatását.
A Képviselőtestület december 11-i ülésén dönt az adományozott személyéről. A díj ünnepélyes keretek között, december 20-án – Advent
negyedik vasárnapján – a „Karácsonyvárás” rendezvénysorozat keretében kerül átadásra.
(Tájékoztatásul Üllés Községért/Nagyközségért Érdemérem díjban
ezidáig részesült személyek, szervezetek:
2008-ban:
„FONÓ” Néptáncegyüttes
Barna Dániel Üllés Árpád d. 53. szám alatti lakos
Ótott Zsolt Üllés Vásártér utca 7. szám alatti lakos
Zámbó Dávid Üllés Árpád dűlő 85. szám alatti lakos
2009-ben
Farkas Attiláné Üllés Móra Ferenc utca 49. szám alatti lakos
Iskola Környezetvédelmi Munkacsoportja
2010-ben
Zsiros Tibor Üllés Gorkij utca 11. szám alatti lakos
Horváth Hanna Üllés Arany János utca 49. szám alatti lakos
A Technikai csoport karbantartó részlege
2011-ben
Ungi Jánosné Üllés Erdélyi utca 47. szám alatti lakos
Királydinnye Citerazenekar
Megyesi Rita Üllés Makarenkó utca 7. szám alatti lakos
2012-ben
Estike Népdalkör
Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő
„az Üllési Főzőbanda” (tagjai: ifj. Szalai Géza, Hugyeczné Sárközi
Éva, Vér Istvánné)
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2013-ban
Rézhúros Banda
Lapuné Füredi Andrea Üllés Kis utca 13.
Balogh Ferenc Üllés Huszár utca 32.
2014-ben
Tasi Zoltánné Üllés Radnai utca 8/A.
Maróti Róbert Üllés Petőfi utca 42.
2015-ben
Dr. Csonka Erika Üllés Arany János utca 25.
Ferenczi Attila Üllés Móra Ferenc utca 66.)
2016-ben
Erdélyi Luca Üllés Huszár utca 3.
Hajdú László Üllés Wesselényi utca 14.
Lajkó István Üllés Szent Margit utca 13.
2017-ben
Hunyadvári István Wesselényi utca 53.
2018-ban
Tóth Tamás Erkel Ferenc utca 21.
2019-ben
Dr. Nagy Edit Üllés Székely utca 22.
Szolnoki Tünde Júlia Üllés Petőfi Sándor utca 53.
Nagy Attila Gyula
polgármester

PLÉBÁNIAI HÍREINK

Szeptember 27-én templomunkban első
alkalommal került sor terményekért hálát
adó szentmise bemutatására. Köszönjük a
behozott zöldségeket, gyümölcsöket, bort,
pálinkát, befőtteket, savanyúságokat és azt

a sok-sok segítséget, mellyel az asztal elkészült. József atya örömteli
prédikációjában sok mindenre felhívta figyelmünket.
A Teremtő, aki a Nap által érleli földjeink terméseit és segít fáradozásainkban. Ő az, aki velünk örül örömeinkben és sikereinkben,
és velünk van akkor is, mikor szomorúak vagyunk és vigasztalásra
szorulunk. Értékes az a gyümölcsfa, melyen sok barack megérett,
és finom annak a szilvafának is a gyümölcse, melyen csak néhány
üveg befőttre való termett. A termések és a munka miatti hálánk
gyarapodott. Hiszen nemcsak a szemnek szép asztal volt jelen ezen
a liturgián. Vendégünk volt Mészáros Zsuzsi csellójával, aki a „Köszönjük Magyarország” pályázat keretén belül emelte lelkünket még
közelebb Mennyei Atyánkhoz. Molnár Attila kántorunk zenei szolgálata mellett, egy-egy misei részt szívhez szóló csellómuzsika váltott
fel. Ezen a szentmisén mutatták be bérmajelöltjeink választott védőszentjeiket. Hálásak vagyunk, hogy ennek a különleges élménynek
részesei lehettünk.
Sírszentelést ebben az évben október 31-én (szombaton) 15 órától
végeznek az atyák az üllési temetőben. Aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel, kérjük, hogy misék után a sekrestyében vagy szerdánként
irodai időben jelezze. A halottakért bemutatott közös szentmise november 1-én 17 órakor lesz templomunkban.
Molnár Dolli
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GYERTYALÁNGNÁL
Lakossági felhívás! Mert adni jó!

S. DUDÁS MÁRIA

A november 14-ére tervezett Jótékonysági Karitász Est a járványhelyzetre való tekintettel
sajnos elmarad. De a JÓTÉKONYKODÁS nem!
November 14-én, szombaton 9:00-12:00 között a templomban lehetĘség lesz
x

Gyertyalángja
Lengve lobban,
Üzenete égbe száll,
Fájó sóhaj
Néma gyásszal
Vigaszt soha nem talál.

felajánlásra, támogató jegy vásárlásra, tartós élelmiszer adásra, mellyel a
rászorulóknak segíthetnek és a tervezett projektek megvalósulásához járulhatnak hozzá.

Szeretnénk segíteni! Ezért, ha valakinek szüksége van
x
x
x

téli tüzelĘ bepakolására,
vagy annak felhasogatására,
bármilyen kerti vagy benti munkára,
ne habozzon!

Égi honból
Csillag csillog,
Fény-bő fénye átölel,
Szellő súgja
Kit szerettünk,
Távol van, mégis közel.

Jelezze azt felénk a +36 30 394 94 33-as telefonszámon, vagy személyesen a plébánián
november 10-ig. A segítĘ munkákat november 14-én szeretnénk elvégezni, azonban, ha ez a
nap nem megfelelĘ, biztosan találunk rá másik alkalmat.

Gyertya, mécses,
Lángja lobban,
Fájva gyászol most szívünk,
A szemünkben
Gyémánt gyönggyel,
Emlékezve könnyezünk.

Bátran jelezzék igényüket, hogy tudjunk segíteni! Szívesen tesszük!
Karitász üllési csoportja

ÁLLÁSHÍRDETÉS!
A Négyforrás Nonprofit K teljes munkaidős
állást hirdet Sofőr munkakörben.
A munkavégzés helye:
Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó
Munkaidő:
1 műszakos, munkaidő keret alkalmazásával
Szakmai és egyéb elvárásaink:
• „C” kategóriás jogosítvány
• Egészségügyi alkalmasság
• GKI kártya
• Ado gépcsoportra hatályos gépkezelői jogosítvány (vagy annak hiányában annak megszerzésének hajlandósága)
• Pontos, megbízható munkavégzés
• rugalmasság
• csapatmunka
Előnyt jelent:
• emelőgépkezelői képesítés
• települési hulladék-gyűjtés-szállító képesítés
• gépkezelői jogosítvány
Kezdés megegyezés szerint, betanulási időszak biztosíto , de legkésőbb 2021. január 1.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet személyesen a K . telephelyén, Forráskút, Fő u. 72. (posta épület)
H-P 8-16 óra közö , illetve email-en az ugyfelszolgalat@negyforrask .hu címre várjuk
fényképes önéletrajzát! További információért hívja a +36-70/489-56-56 számot!

INGYENES
INFORMATIKAI
KÉPZÉS
GINOP-6.1.2-15-2015-00001 sz. projekt keretében kezdő, ingyenes informatikai tanfolyam indul a Déryné Művelődési Ház és
Könyvtárban, előreláthatólag 2020.11.16.2020.11.20., a folytatás 2020.11.23.2020.11.27. időintervallumban. A tanfolyam
gyakorlatorientált, könnyen elsajátítható
ismereteket ad, az elvégzését követően minden résztvevő Tanúsítványt 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: 2020.11.09. Jelentkezni a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban lehet, adatbekérő lap kitöltésével. Telefon: +36 30/506-3159
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HOLLÓKŐ – ÜLLÉS, UNOKATESTVÉR TALÁLKOZÓ
2020. október 2-án igazán nagy sürgés-forgás volt a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban. Délelőtt az óvodások, délután az iskolások
érkeztek egy-egy rendezvényre az intézménybe, estére pedig egy
újabb programra vártuk az érdeklődőket. Az esti rendezvény Üllés
Nagyközségi Önkormányzat támogatásával a Fonó Néptáncegyüttes
és a Déryné Művelődési Ház együttműködésével valósult meg. Nagy
lelkesedéssel készültünk az eseményre, hiszen unokatestvér településünkről, Hollókőről érkezett delegáció Üllésre.
– Ma este, családi rendezvényen veszünk részt… – mondta Nagy
Attila Gyula, polgármester úr köszöntőjében – …A közös pont
Torockó-Torockószentgyörgy volt, hiszen Hollókőnek és Üllésnek is
testvér-települése. Ott fedeztük fel ezt a nagyszerű dolgot, hogy egy
család vagyunk. Egymásban társat, sorstársat találtunk és fontos
ennek a baráti kapcsolatnak az építése…
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A rendezvényen megcsodálhattuk a hollókőiek népviseletét és bemutatták a néptáncban őrzött hagyományukat is. Az üllési Fonó Néptáncegyüttes pedig fergeteges műsorral kápráztatta el a vendégeket.
A közönség vastapssal zárta az estét.
A hollókői delegáció másnap részt vett a Tökös-Napunkon, ellátogattak Ópusztaszerre, este pedig a Pusztaszínházban Parno Graszt
koncerten buliztak.
Szabó Csaba, Hollókő polgármestere és Nagy Attila Gyula, Üllés
Nagyközség polgármestere a baráti kapcsolatok tovább építésében
egyeztek meg és abban, hogy jövőre üllési delegáció és a Fonó Néptáncegyüttes fog ellátogatni Hollókőre.
Mné V.Sz.
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MAGYARORSZÁG LEGSZEBB BIRTOKA 2020-BAN ÜLLÉSEN TALÁLHATÓ.
GRATULÁLUNK A FARKAS CSALÁDNAK!

Idén már negyedik alkalommal lett meghirdetve az AGROTREND
csoport szervezésében Magyarország legszebb birtoka kitüntető
díj. Összesen 7 kategóriában lehetett versenyezni, melyre a jelöléseket neves mezőgazdaságban dolgozók és közéleti személyiségek
tehették meg. A 60 fős zsűri a beérkezett jelölésekből kategóriánként
3-at választott ki, akik bekerültek a döntőbe. A Farkas kertészetet
Ledó Ferenc- a DélKerTész nyugalmazott elnöke, a FruitVeB Magyar
Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnőke, 2018 és Agrárembere jelölte.
A zsűri a kiválasztott 21 gazdaságot június és július hónapban végig
látogatta, közel 4000 km-t autózva az ország területén. A helyszíni
bejárások alatt tapasztalt és látottak alapján a jelenlévő zsűritagok
13 kérdés alapján pontozták az egyes gazdaságokat. A Farkas Kertészet megtekintésére július 3-án került sor. Az ünnepélyes eredményhirdetés szeptember 12-én volt Siófokon, ahová hivatalosak voltak a
döntőbe került gazdaságok vezetői (tulajdonosai), valamint zsűritagok és számos közéleti személyiség, többek között dr. Nagy István
agrárminiszter, Jakab István az országgyűlés alelnöke (zsűritag, a Díj
fővédnöke). Az ország számos egyetemének, főiskoláinak, kutatóintézeteinek vezetői, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetői, számos
nagyvállalat, bankok, biztosítók vezetői, akik egyben anyagilag is
támogatták a díj és a rendezvény sikeres, színvonalas lebonyolítását. A Farkas Kertészet nagy örömünkre a kertészet kategóriában a
kategória győztese lett. A szentesi Délkertész is büszke arra, hogy
2020-ban Magyarország legszebb birtoka kitüntető cím birtokosa a
kertészet kategóriában a Farkas Kertészet lett.
A Farkas Kertészet 2000 óta gazdálkodik. Az indulás 1000m2-en
kezdődött hidegfóliában, majd folyamatos bővítés, korszerűsítés eredményeként 2020-ban már 1,7 ha-on hajtatnak paprikát. A
DélKerTész-hez 2009-ben jelentkeztek tagnak, azóta is odaszállítják a
megtermelt paprika 100%-át- 2020-ban 300 tonnát.
Mindig törekedtek a legkorszerűbb technikai és technológiai megoldásokra. A hidegfóliás termelést felváltotta a fűtött fóliában való termesztés, kezdetben szénnel, majd geotermikus (termál) energiával. Az
elmúlt években a megnövekedett elektromos áram szükségletet már
60 %-ban napelemekkel biztosítják. A korszerű technológiának köszönhetően, országosan is a legjobb hozamokat és minőséget érik el.
Növényvédelemben integrált-biológiai növényvédelmet folytatnak, így a
termesztési szezonban szinte nem kell kémiai növényvédelmet használni.
2019-ben korszerű osztályozó, válogató csarnokot építettek az áru
jobb mozgatása érdekében.
A Farkas kertészet további fejlesztésekben gondolkodik a következő
években. További üvegházat kívánnak építeni, valamint az elektromos
energiai biztosítására újabb napelem parkot is létre kívánnak hozni.

Ugyan a „Farkas gyerekek” még kicsik, de biztos vagyok benne,
hogy a szüleik által létrehozott gazdaságot az adott időben át tudják
venni, és bízom benne, hogy sikeres, boldog kertész dinasztia tud
kialakulni az elkövetkezendő évtizedekben.
A Magyarország legszebb birtoka kitüntető díj elnyerése rámutat
arra, hogy szorgos, kitartó munkával lehet szép eredményeket elérni.
A növények szeretete, gondozása sok örömet is adhat művelőjének.
Ehhez a megkezdett munkához kívánok a magam és a DélKerTész
nevében további sikeres gazdálkodást és jó egészséget az egész Farkas családnak!
Ledó Ferenc
DélKerTész volt elnöke
FruitVeB elnöke

AMIGURUMI KIÁLLÍTÁS A DÉRYNÉBEN
Amigurumi? Az mi? Hangzott el a kérdés, mikor az “Ügyes kezek!”
kiállítás-sorozatunk egyik állomására invitáltuk az embereket. Japán
kultúrából kitört technika – magyaráztam – amely horgolt és kitömött állatfigurákat jelent. Mindenhol azt olvasni, hogy könnyű ennek
a technikának az elsajátítása, de azért halkan megsúgom, azért jó ha
a horgolás alapjaival tisztában vagyunk, ha amigurumizásra adjuk a
fejünket. Az amigurumi technika alapjait az érdeklődőknek az Alkotóházban megtartott kézműves foglalkozásokon Csóti Vilmosmé, Marika már bemutatta és most nagyon örültem annak, hogy a munkáiból
elkészült annyi, hogy egy önálló kiállítás is megrendezésre kerülhetett. A fantasztikus, horgolt, 3D-s figurák mindegyikén látszik, hogy
nagy odaadással, szeretettel, tudással készültek. A kiállítási anyag
10 vitrint töltött meg és változatos formákkal és színekkel találkozhattunk. Gyerekek és felnőttek egyaránt szívesen időztek a kiállításon és csodálták meg a szebbnél szebb alkotásokat.
Mné V. Sz.
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TÖKÖS-NAP ÉS PÁLINKAMUSTRA

A hagyományainkhoz híven az idén is megrendezésre került az Alkotóház udvarán a Tökös-Nap. Már előző nap fel lett élesztve a kemence, elő lett készítve a sütéshez a tök és be is került a kemencébe,
amely egész éjszaka szeretgette. Reggel csak ki kellett nyitnunk a
kemence ajtaját és lám, ott volt a finom sült tök. A kemence ezután
sem pihenhetett, hiszen a reggel 6 óra óta gyúrt, dagasztott, nyújtott, sodort, töltött, kent briósok, bukták, fonatok sorakoztak fel a
sütéshez.
A termelők szebbnél szebb terméseket hoztak a dísztök és terménykiállításhoz, ahol megcsodálhattunk sok-sok gyönyörű, különböző
formájú, méretű, színű dísztököt, különböző befőtteket, savanyúságokat. Találkozhattunk eltérő fajtájú burgonyával, paradicsommal,
cukkinivel, padlizsánnal, hagymával, fokhagymával, zöldséggel stb.
Az asztalról nem hiányozhatott a birsalma és a körtesült-tea különlegesség, a pepino dinnye, a chili, a szelid gesztenye, a különböző
aszalványok sem.
A gyerekek tökfaragással mulatták az időt. Fantasztikus, egyedi
„halloween tök” kreációk születtek. Közben megérkezett a hóllókői
delegáció is, akiket citerás műsorral fogadtunk és a különböző kemencében sült finomságokkal láttunk vendégül. Kínáltuk a TökösNapra ellátogató vendégeket sült tökkel, finom kaláccsal, brióssal,
lekváros buktával és sós szezámos fonattal is. A kalácsra csúszott a
A Pálinkamustrára hozott közel
pálinka vagy a pálinkára a kalács
negyven pálinka különlegességet is meg lehet kóstolni, amelyet pénteken a szakavatott zsűri díjazott. A díjazottak átvehették az oklevelet, a kupát, melyet Meszesné Volkovics Szilvia a Déryné Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatója adott át. Közben elkészült a finom ebéd
is. Mi is lehetett volna más, mint egy nagybogrács lecsó. Mmm –
finom volt.
B. Tné ; Mné V. Sz.
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Pálinkamustra eredmények:
Arany minősítést kapott:
Hajdú László, Körte 2019
Hajdú László, Barack 2020
Vass Imre, Törköly 2019
Vass Imre, Meggy 2019
Balogh Ferenc, Földieper 2020
Balogh Ferenc, Szilva 2020
Seres Lajos, Vegyes 2019
Gombos Géza, Szőlő 2018
Tanács Zoltán, Barack 2019
Tanács Zoltán, Szőlő 2019
Dr. Nyári Károly, Szilva 2019
Dr. Nyári Károly, Vegyes 2019
Dr. Nyári Károly, Bírs 2019
Vetró Antal, Ottonel muskotály 2019
Juhász Attila, Dió 2020
Seres Attila, Sárgabarack 2019
Balogh Ferenc, Cserszegi fűszeres, 2020
Király Attila, Szőlő 2019
Dudás János, Törköly 2019
Dudás János, Szőlő 2019
Zádori István Antal, Sárga őszibarack 2020
Makra Jenő, Szilva 2018
Ezüst minősítést kapott:
Vetró Antal, Kajszi 2019
Juhász Attila, Őszibarack 2019
Pintér Ferenc , Szilva 2018
Király Attila, Gyümölcs 2019
Dudás János, Cserszegi szőlő 2019
Dudás János, Vegyes 2019
Zádori István Antal ,Szilva 2020
Zádori István Antal, Szőlő 2020
Zádori István Antal, Fehér őszibarack 2020
Makra Jenő, Szőlő Bírs 2019

SZÁMVARÁZS DUÓ KFT
Szegedi könyvelőirodánkban vállaljuk egyéni vállalkozók,
őstermelők és gazdasági társaságok teljeskörű könyvelését.
Kapcsolattartó: Sipos Szilvia
e-mail: szamvarazsduo@gmail.com
telefon: 30/15-15-611
Cím: 6723 Szeged, Rózsa utca 4. 1/2

Különdíj:
Makra Jenő, Szilva 2018
Juhász Attila, Dió 2020
Zádori István Antal, Sárga őszibarack 2020

EGY KIS MÚLTIDÉZÉS
AZ ÜLLÉSI SK LABDARUGÓI
1970-BEN

Köszönjük a szakmai zsűri munkáját.
Zsűritagok:
Géczi Lajosné
Géczi Lajos
Sándor Alajos
Köszönet:
Köszönjük a lecsófőzéshez felajánlott paprikát és hagymát Czakó
Sándornak, a paradicsomot Péter Mihálynak. A tökfaragáshoz felajánlott tököt Czakóné Dudás Mónikának és Dudás Jánosnak. A sült
tök sütéshez felajánlott tököt Juhász Attilának. A kemence fűtését,
a tök sütést, a kalács készítésben való segítséget a Strausz családnak. A kalács készítést Hajdú Lászlónak és Törökné Csáki Katalinnak.
A tökfaragás irányítását Szolnoki Tündének. A lecsó elkészítését
Kuczoráné Rácz Juditnak és Balogh Lászlónénak. Pálinkamustra zsűrijének szállítását Juhász Attila alpolgármesternek.
Köszönjük a termelőknek, hogy elhozták terményeiket és kiállíthattuk
azokat a rendezvényen: Sebők Krisztiánnak, Berkóné Masír Borbálának, Borbély Imrénének, Csóti Vilmosnénak, Czakóné Dudás Mónikának, Fábián Szilveszternek, Farkas Attilának, Farkas Attilánénak,
Fodor Jánosnak, Fődi Róbertnének, Heintz Sebestyénnek, Juhász
Attilának, Kertész Farkas Csabának, Maróti Gézának, Monostori Tibornak, Nagy Istvánnak, Peták Vilmosnénak, Péter Mihálynak, Pintér
Ferencnének, Sáriné Módra Máriának, Szűcs Jánosnak, Tanács Ildikónak, Tanács Zoltánnénak, Tasi Zoltánnénak, Vidéki Istvánnénak,
Zámbó Róbertnek és a ZÖLDSAROK AGRO KFT-nek.
Mné V. Sz.

állnak (balról jobbra):
Kocsis István, Zámbó Zoltán†, Sárkány László, Huszár Sándor, Huszár András†, Ördögh János†
guggolnak (balról jobbra):
Pintér Imre, Monostori Gergely, Rácz Zoltán, Czékus László†, Juhász
László
(aki a múltat idézte, a fényképet behozta Huszár Sándor üllési lakos)
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Köszönjük Magyarország! program keretében számos előadó meghívására nyílt lehetőségünk. A rendhagyó irodalom órán a magyar
nyelvet cifráztuk, az Apnoé Zenekar Kincskereső Kisködmön zenés
mesejátékán megtapasztalhattuk, hogyan lehet egy történetet úgy
feldolgozni, hogy buli legyen, hogy minden kis diák kedvet kapjon a
könyv elolvasásához. Megismerkedhettünk Hanga királykisasszonynyal és Violin királyfival és bejártuk keresztül kasul a birodalmukat.
A hangszer bemutatón csak ámultunk és bámultunk, hogyan lesz különböző használati tárgyakból hangszer, hogy hogyan is szólal meg
több szólamban egy műanyag palack, milyen hangszer a tollseprű
vagy mankó. Az óvisok a Csiga Duóval mókáztak, vonatoztak, táncoltak, utaztak a mesék szárnyán, jobban mondva a mesés bicajjal érkeztek a Mesék Birodalmába. Bábos előadás keretében pedig megismerkedhettünk a juhpásztorok életével, a kicsi és még kisebb, a
nagyobb és még nagyobb furulyáikkal és persze a kecske dudával is.
Jó volt látni az előadók örömét, a gyerekek lelkesedését, ahogyan a
programok során egymásra találtak.
Mné V. Sz.

DALOSTALÁLKOZÓ 2020.
Az Estike Népdalkör 2019. őszén újra szerveződött, a régi és új tagokból már az adventi vasárnapon be is mutatkoztunk. A téli szünet
után új lendülettel indultunk. Sorra vettük az újabb dalcsokrokat, de
a vírushelyzet megálljt parancsolt. Hosszú kihagyás után folytattuk a
próbákat, meg az augusztus végi forráskúti meghívás is igen sürgetett. Jó érzés töltött el bennünket, hogy a bemutatkozás jól sikerült.
A meghívást viszonozni kellett, időpontunk szeptember 19-e volt.
Vendégeink jöttek Bordány-, Csólyospálosból, a helyi Citera zenekar,
Forráskút- és Zsombóról.
A találkozót Nagy Attila Gyula polgármester nyitotta meg.
Megemlékeztünk egykori vezetőnk Juhari László nyugalmazott általános iskolai igazgatóról, az Estike Népdalkör alapítójáról – aki már
sajnos nem lehet közöttünk –, s aki oly sokat tett azért, hogy megismertesse, megszerettesse velünk a népdalokat. Felkészített bennünket fellépésekre, találkozókra, megmérettetésre. Az ő munkásságának köszönhetjük, hogy a több mint tíz év alatt sok szép élményben
volt részünk. Tisztelettel őrizzük meg emlékét.
Ezután az énekkarunk nyitotta meg a bemutatkozások sorát két DélAlföldi népdalcsokorral, majd a meghívottak hangulatos előadásának
tapsolhattunk.
Ezt követően Juhász Attila alpolgármester emléklapot adott át a
résztvevő csoportoknak. Művészeti vezetőnk Pálnik András zenepe-
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dagógus értékelő gondolataival zárta a találkozó első részét, mindenkinek további dalos sikereket kívánt.
Az est hátralevő részét közös zenés vacsora töltötte ki, ahol a vendégek kellemesen érezték magukat.
A rendezvény támogatásához igen sok segítséget kaptunk, amit ezúton is szeretnénk megköszönni az Üllési Nagyközségi Önkormányzatnak, Nagy Attila Gyula polgármesternek, a Déryné Művelődési
Ház és Könyvtár vezetőjének Meszesné Volkovics Szilviának és munkatársainak. Az ő segítségük és támogatásuk nélkül nem jöhetett
volna létre e kellemes találkozó.
Estike Népdalkör
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AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Gábor Sándor részére
„A bányászatban a nehéz munkakörülmények között
végzett példamutató munkája elismeréséért
KIVÁLÓ BÁNYÁSZ kitüntető címet adományozta.”
A Minisztérium Kitüntetését Prof. Dr. Palkovics László Miniszter úr képviseletében Péter-Szabó Mihály
Kiskunhalas-Szank Régióvezető úr (MOL Nyrt.) adta
át.
A kitüntetés előterjesztője, Szél Szilveszter, Kiskunhalas-Szank Régió MOL Üllés Termelési Terület
Üzemvezető úr: „Gábor Sándor szénhidrogén ipari
pályafutását a MOL Nyrt. megalakulásának időpontjában, 1991-ben kezdte, mint operátor, majd a szakirányú iskolák elvégzése után, előbb műszakvezetőként, 1998-tól termelőmesterként folytatta tovább.
Feladatait a kezdetektől fogva nagy elhivatottsággal végezte. Tulajdonosi szemléletének köszönhetően a felügyelete alá tartozó kutak, technológiák mindig az elérhető
legmagasabb szinten termeltek. Szakma iránti elkötelezettsége, emberközpontúsága a
kollégáira is jó hatást gyakorol, személye a csapat gerincét alkotja.
Munkásságát végig kísérő, példaértékű magatartására való tekintettel „Kiváló Bányász” kitüntetésre javaslom.”
A díj különlegessége, hogy nem jubileumi jellegű, tehát nem csak közel 30 éves tevékenysége, hanem vezetői, kollégái által is elismert lelkiismeretes, szorgalmas munkája
eredményezte.
Köszönjük, hogy munkásságával településünk hírnevét öregbíti! Gratulálunk, és további sok sikert, jó egészséget kívánunk!
Jó szerencsét!
Szabó-Kántor Veronika
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FABÓK MANCSI BÁBSZÍNHÁZA
Igazán rendhagyó és szokatlan műfajú, felnőtteknek szóló színházi
előadást sikerült meghívni Üllésre a Déryné Program keretében, Fabók Mancsi Bábszínháza: Azért a kis bolondságért… – magyar népi
pajzánságok című előadást.
Pajzán históriáink forrásai a magyar népi szerelmes történetek, szerelmi kiokosítók hol szomorú, hol víg gyűjtései, amelynek egy kis
szeletjébe kóstolhattunk bele az est folyamán. A vásári bábjáték
végig kísérte, hogyan lesz a szerelmi tűzkeresztségen éppen csak
átesett leánykából e téren sokat tapasztalt, meglett asszony. „A
virágnyelven elbeszélt, legjobb ízű népi humorral fűszerezett történet fő témája „Ádámságunk” és „Évaságunk” volt, az emberi élet
különböző szakaszaiban”. A fantasztikusan kivitelezett bábozást, a
népi éneklést, a mesemondást ötvöző előadás, huncutságával és
felhőtlen, fergeteges humorával pedig felejthetetlen élményt nyújtott.
Mné V. Sz.

„KIS ISKOLA, NAGY TERVEK” – UDVARSZÉPÍTÉS
A Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai, tanulói, Szülői Szervezete és a diákok szülei 2020. október 10-én,
szombaton folytatták a „Kis iskola, nagy tervek”
mottóval elindult programok megvalósítását.
Ezen a napon a Radnai utcai iskola udvarának
szépítése és gyermekbaráttá varázslása volt
a cél. Az összefogás eredményeként az iskola
udvarán található biciklitárolókat festették le
különböző színűre, parkosítottak és virágot ültettek a lelkes segítők.
Szeretnénk megköszönni az iskola és a Szülői
Szervezet nevében a következő pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak a segítséget:
Jász Márta, Lajkóné Tari Ágnes, Ótottné Vörös
Zsuzsanna, Szolnoki Tünde; Juhászné Bozsák
Andrea, Gyöngyösiné Simon Mariann, Nagy
Attila Gyula, Nagyné Veres Zsuzsanna, Ördöghné Szekeres Tímea, Simon Zsolt, Soós Katalin,
Szűcs Anikó, Takács-Zádori Kitti, Tóth Imre, Fekete János, Juhász Csaba, Vass Péter; Ördögh
Márk, Simon Kata.
Köszönjük a virágfelajánlásokat az Üllés Nagyközség Önkormányzatának, Kurucsai Máriának,
a Fontos Sándor Általános Iskolának és az „Üllési Suli” Alapítványnak, külön köszönjük a süteményeket és az innivalót a Pékségnek, Szekeres
Katalinnak, Gyöngyösiné Simon Mariannak és
Simon Zsoltnak.
Gyöngyösiné Simon Mariann SZMK-elnök
Hódiné Vass Magdolna tagintézmény-vezető
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DIÁKPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS
Az új tanév kezdetével a Diákönkormányzat is újraszerveződött, melynek célja és feladata röviden
összefoglalva a demokratikus jogok játékos gyakorlása és változatos programok szervezése a tanulók részére. Az osztályok alsó és felső tagozaton
egyaránt új képviselőket választottak, osztályonként két-két főt.
Mivel volt diákpolgármesterünk tavaly befejezte
általános iskolai tanulmányait, október elején új
polgármestert is kellett választani. Három tanuló
vállalkozott erre a nagy feladatra. Ők a központi és
a Radnai u. alatti épületben is ismertették terveiket, programjukat arra az esetre, ha nyernének.
Bemutatkozásuk után néhány nap állt rendelkezésükre, hogy 20-20 ajánlószelvényt összegyűjtsenek. Ezt az akadályt mindhárman sikeresen vették,
ezért nevük felkerülhetett a szavazólapra. Október
8-án került sor a mindent eldöntő diákpolgármester-választásra. A 4-8. osztályosok reggel 7.30-tól
délután 13.30-ig szavazhattak titkos szavazással
a választási bizottság gondos felügyelete mellett.
A jelöltek voltak:
Dobai Henrietta 6.o.
Szalai Vanda 7.o.
Tóth Barnabás 8.o.
Fél 2-kor az urnabontás után a szavazatszámláló
bizottság összeszámolta a szavazatokat, másnap
reggel pedig Igazgatónő kihirdette az eredményt:
az új diákpolgármester 52 szavazattal Szalai Vanda 7. osztályos tanuló lett. Az ő első feladata a
Diákfórum levezetése volt, melyre október 13-án
került sor a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban. Ezen a rendezvényen a következő napirendi
pontok szerepeltek:
– Az új Diáktanács bemutatkozása.
– A diákpolgármester és helyettesének bemutatkozása.
– Az alsós diákpolgármester ismertette az
1-4. osztály éves munkatervét.
– Javaslatok, majd szavazás a munkaterv elfogadásáról.
– A felsős diákpolgármester ismertette az
5-8. osztály éves munkatervét.
– Javaslatok, majd szavazás a munkaterv elfogadásáról.
– Hozzászólások, kérések osztályonként az
iskolavezetés felé, melyekre Igazgatónőnk,
Hódiné Vass Magdolna és Nagy Attila Gyula Polgármester úr válaszolt.
– „ A legjobb átlagot elért osztály” és „ A
legtöbbet javító osztály” vándorserlegek átadása az év végi eredmények alapján.
„A legjobb átlagot elért osztály” alsó tagozaton a 3. osztály, felső tagozaton a 6. osztály
lett.
„A legtöbbet javító osztály” alsó tagozaton az
5. osztály (volt 4. osztály), felső tagozaton
a 8. a osztály lett.
Októberi programjaink lesznek még az őszi papírgyűjtés, kerékpártúrák alsósoknak-felsősöknek,
és Halloween-party az angol szakos kollégák, illetve a 8. osztályosok szervezésében.
A Diákönkormányzat nevében Ótottné Vörös Zsuzsanna
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REGGELI TORNÁZTUNK

ZENEI VILÁGNAP ISKOLÁNKBAN

A hagyományosnak mondható reggeli tornánkat a központi épületben az Egészségvédelmi hét időpontjához igazodva szeptember
21-25-ig tartottuk, így kapcsolódva be az egészségnevelés programsorozatba. A mozgásra vágyó nebulók és pedagógusok vérpezsdítő
latin ritmusokra mozgathatták meg izmaikat. Az időjárás igazán kedvező volt, nem úgy, mint a Radnai 2. alatti épület október közepi időpontjain. De aki mozogni szeret, nem ijed meg a szakadó esőtől sem,
a tornát a folyosón is megtartottuk. Az aktívan résztvevők minden
reggel tombolát kaptak, közülük 5-5 szerencsés nemcsak a mozgás
örömével, hanem apró ajándékkal is gazdagodhatott.
Szeretnénk megköszönni Üllés Nagyközség Önkormányzatának,
hogy ezek beszerzésében felajánlásukkal segítségünkre voltak.

Október 2-án, a Zenei világnap alkalmából a Rézhúros bandából 3 tag,
Bittó Nándor, Dankó András és Erdélyi László látogatott el hozzánk.
Amerre jártak, gyönyörű kalotaszegi muzsika csendült fel a termekben.
Vidám, élénk tekintetek figyelték a húrokon táncoló ujjakat, a virtuózan
előadott zene ritmusára a pad alatt önkéntelenül megmozdultak a lábak. Bár a három előadó arcát a maszk félig eltakarta, de a szemük is
elegendő volt ahhoz, hogy kitűnjön, milyen összhang van közöttük és
mennyire nagy örömöt okoz nekik a közös muzsikálás.
A Zenei világnap méltó megünneplése mellett céljuk volt az is, hogy felkeltsék a gyerekek érdeklődését a népzene iránt, s hogy a diákok kedvet
kapjanak az általuk megszólaltatott hangszerek valamelyikéhez. A tantermekben rögtönzött koncerteket lelkes tapssal jutalmazta a közönség.
Délután az alsó tagozat diákjai a Déryné Művelődési Ház szervezésében Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön című művének zenés
feldolgozását tekinthették meg.
Szeretnénk megköszönni a Rézhúros banda képviselőinek, és a Déryné Művelődési Ház dolgozóinak, hogy a gyerekek igazi zenei élményben részesülhettek.

Ótottné Vörös Zsuzsanna, Diákönkormányzat

Péterné Juhari Ágota

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tasi Zoltánné Marikának, iskolánk
volt pedagógusának köszönjük a
képen látható szobanövényt, amely
a Fontos Sándor Általános Iskola
központi épületének a lépcsőfordulóját díszíti.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KALANDTÚRA
A szegedi SzeReTeD labor (Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium) az idei évben is megszervezte az általános
iskolák 4. és 8. osztályos tanulói számára a Természettudományos
kalandtúrát.
Október 9-én reggel a két öt fős csapattal útra kerekedtünk, hogy
részt vegyünk a megmérettetésen. A gyülekező a Dóm tér zenélő
órájánál volt, ahol a szervezők már nagyon vártak bennünket. Az
alsós csapat a kísérő tanító nénivel, a felsősök pedig egyetemista
segítővel vágtak neki az útnak. 13 állomásra kellett egy térkép segítségével eljutnunk, és ott érdekesebbnél érdekesebb feladatokat
megoldanunk. Ízelítő a feladványokból: az Árvízi emlékmű és a Bertalan híd magasságának megbecsülése, lemérése; iránytű készítése
varrótű, hungarocell és mágnesrúd segítségével; különböző sűrűségű tárgyak keresése; tárgyak súlyának megbecsülése és mérése karos mérleggel; folyadékok ph- értékének mérése, egy öreg fa korának
megbecsülése az évgyűrűk alapján, folyadékok fajtájának kitalálása
ízük alapján; járművek sebességének kiszámítása mérőszalag és
stopperóra segítségével; pulzusmérés nyugalmi és terhelés utáni állapotban; ismeretterjesztő szöveg feldolgozása Szent-Györgyi
Albertről; tudósok keresése a Dóm tér mellszobrai között; a tér kockaköveinek és területének megbecsülése mérőszalag segítségével.
Bónuszként egy belvárosi gimnázium tetejéről gyönyörködhettünk
a panorámában, és távcső segítségével megszámoltuk az onnan látható templomtornyokat is. A távolban még a dorozsmai templom is
látható volt!
Miután a lábunkat térdig lejártuk és az összes feladatot sikeresen
megoldottuk, a Dóm térre visszaérve Emléklapot és könyvjelzőt kaptunk a szervezőktől.
Szeretnénk megköszönni Üllés Nagyközség Önkormányzatának,
hogy az utazásnál a buszt rendelkezésünkre bocsátották. A tartalmas nap, a jó idő és a jó társaság miatt örökre szóló élményekkel
gazdagodtunk.
Ótottné Vörös Zsuzsanna
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
„IDŐUTAZÁS A DÍNÓK VILÁGÁBA”
Október elején a Kisvakond csoportosok izgalmas időutazásra hívták
meg a Csigabiga Óvoda lakóit, egészen a Kréta korig utaztunk vissza
az időben, ahol a Dínók világával ismerkedhettünk meg. A játszódélutánra mindenki a kedvenc őslényes pólójában érkezhetett meg.
A házigazdák igazi rejtélyes vadonná varázsolták át az óvodát, már
messziről lehetett hallani a DÍNÓK hangját.
Az első állomásunkon dínók hátán lovagolhattunk, óriás kirakót rakhattunk ki, melyen megcsodáltuk az őslények otthonát. Kézműves
foglalkozás keretein belül elkészíthettük saját kedvenc dínónkat és
álarcunkat. A következő állomáson igazi felfedező túra és látványos
kísérlet várt ránk. Megcsodálhattuk, milyen egy igazi vulkánkitörés
és a dinoszauruszok a veszély elől elrejtett tojásait hosszas keresés
után felkutattuk. Kipróbálhattuk, milyen egy hatalmas Triceratops
szarvaira karikát dobni. Ezután egy veszélyekkel teli túrát tettünk a
közeli Jurassic Wordbe, ahol két Velociraptor fogadott bennünket
Baranyi Nándor és Andor személyében, illetve a hatalmas, éhes
T-rex-et is volt alkalmunk megetetni. Visszautazva a jelenkorba megismerkedtünk a paleontológus munkájával, eszközeivel, illetve mi
magunk is részt vettünk ásatáson, ahol dinoszaurusz csontvázakat
találtunk a föld mélyében.
A kalandos utazás fáradalmai után finom lakoma várt minket.
Köszönjük szépen a lenyűgöző felfedezést Szilvi és Zsani óvó néninek, valamint Mónika dajka néninek, valamint a Kisvakond gyermekeknek. Hetekig készültek, nyírtak festettek és jobbnál jobb feladatokat találtak ki és a nagy napon szinte egy varázslatos DÍNÓ világot
teremtettek nekünk!
Külön köszönetet szeretnénk mondani Szabó Eriknek, aki a hatalmas
DÍNÓ PUZZLE elkészítésében volt segítségünkre, valamint köszönjük Baranyi Nándornak és Baranyi Andornak, hogy vállalták a DÍNÓ
szerepét!

„BÜSZKESÉGEINK”
2020 10.05-én Dr Nyáriné Tajti Anna az üllési Írói Klub vezetője invitálta a nagy csoportokat, hogy együtt emlékezzünk Szabó Lőrincre.
Négy ügyes Kisvakond gyermek vállalta, hogy egy-egy verssel készül erre a napra. Büszkék vagyunk óvodásainkra, gratulálunk nekik.
Felkészítő óvodapedagógusok: Bozsóné Tóth Zsanett és Náfrádi Szilvia. Köszönjük a Kedves Szülőknek, akik időt energiát nem sajnálva
segítették gyermekeiket. Külön köszönetet szeretnénk mondani Az
Írói Klub tagjainak, illetve Dr Nyáriné Tajti Annának, köszönjük a soksok finomságot is.
A szereplő gyermekek:
Sztarek Benett – Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél visz el (részlet)
Farkas Lőrinc – Szabó Lőrinc: Csigabiga
Farkas Hanga – Szabó Lőrinc: Vadliba
Zádori Alíz – Szabó Lőrinc: Esik a hó

„ÜLLÉS KINCSEI...”
2020.10.08-án a Kisvakond csoport Zsani és Szilvi óvó nénivel biciklire pattant! Mi a kisebbek kicsit irigykedve, de nagy büszkeséggel
néztünk utánuk.
Bámulatos gyorsasággal értek a Bohn-erdő széléhez, ahol leparkoltak és útnak eredtek. A dolgukat megkönnyítette, hogy a Kisvakond
csoportból Sztarek Beni erre a napra saját maga kivitelezett térképpel
érkezett. Ezen a napon a természet közelségét együtt tapasztalhatta
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meg a csoport. Sok-sok kincset és élményt gyűjtöttek. Visszaérkezve az óvodába, ámulva hallgattuk a beszámolót, hogy mennyi-menynyi érdekességet láttak.
Külön köszönetet szeretnénk mondani Tari Leventének, aki biztosította a biztonságos közlekedés lehetőségét. Valamint a felmerülő
technikai problémákat (bicikli meghibásodás) hirtelen gyorsasággal
elhárította.

„KÖSZÖNET….”
Szeretnénk köszönetet mondani Varga Dilen és Petrik Zoé Szüleinek
a faragni való tökök felajánlásáért, minden csoport örült a lehetőségnek.
Forrai Zoli bácsi és felesége Katika már nem először segített intézményünknek. Most is ezt tették. Természetes alapú kosaraink javítását köszönhetjük Zoli bácsiéknak. A kosarakra rá sem lehetett ismerni, nagyon szépek lettek. Hálásak vagyunk a segítségért! Köszönjük
szépen!

KEDVES SZÜLŐK, ÉRDEKLŐDŐK,
ÜLLÉSI LAKOSOK!
Sajnálattal tudatjuk, hogy a XXV. Jótékonysági Est, amit 2020.11.21.
én szerettünk volna tartani az országos egészségügyi helyzetre való
tekintettel ELMARAD.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói azért nem felejtik el, a sok-sok
támogató segítőt és egy kis meglepetéssel készülnek. Erről a későbbiekben még tájékoztatjuk a falu lakosságát!
Köszönjük a megértésüket!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

JÓ TANÁCSOK NEMCSAK
IDŐSEKNEK!

„...ÉS MÉG MINDIG ÜLLÉS”
2020.10.16-án a kis Méhecske csoportosok, az óvoda legkisebb lakói felkerekedtek és útnak indultak. Nem először tették ezt, hiszen
már több alkalommal voltak sétálni csoportosan. A Művelődési Házba vezetett a séta, ahol büszkén nézegettünk egy plakátot hisz a Katica csoport óvó nénije, Icu óvó néni nézett vissza. A mi ÓVODÁNK
óvó nénije!
Igen, a kiállítást néztük meg! Meggyönyörködtük a szivárvány színeibe pompázó festményeket! Nem lehet elég időben elkezdeni a
művészeti élmények sokféleségével való találkozást. Köszönjük a
Művelődési Háznak és Icu óvó néninek a csodálatos élményt!
Ezen a héten a Méhecskék Évi óvó néni segítségével Szivárvány országba jártak megismerkedtek Szivárvány Manóval is! A természet
itt is a kedvünkbe járt hiszen ezen a héten több alkalommal is csodálhattuk Üllés felett a gyönyörű szivárványt!
Kívánunk mindenkinek a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakóinak nevében szép szivárványos, boldog egészséges napokat!

„Mivel fokozható a biztonság, mi adhat számukra biztonságérzetet?
Leginkább a tágabb és szűkebb lakókörnyezet megfelelő (köz)biztonsági állapota, illetve a megfelelő megelőzési (személy- illetve
vagyonvédelmi) intézkedések megtétele. Főleg az utóbbihoz maga
az időskorú személy is nagymértékben hozzájárulhat, hiszen saját
biztonságunkért mi magunk tehetünk a legtöbbet.
Tippek, tanácsok a megelőzés érdekében:
– Ne tartson otthon a szükségesnél nagyobb összegű készpénzt, a
védendő értéktárgyakat lehetőség szerint zárja el falba rögzített
széfbe!
– Ha nem feltétlenül szükséges, ne engedjen be idegeneket! Kerülje
a házaló árusoktól való vásárlást! A lakásába beengedett idegeneket ne hagyja egyedül közlekedni! Szükség esetén hívjon szomszédot, ismerőst, családtagot segítségül!
– Készítsen házi leltárt, melyben rögzíti ingóságai, műszaki cikkei,
műtárgyai jellemzőit, méreteit, gyártási számait, amivel megkönynyítheti az ellopott értékek beazonosítását. Amennyiben betörést
észlelt otthonában, lehetőség szerint ne változtassa meg a helyszínt, mert ezzel fontos nyomokat semmisíthet meg!
– Bankkártyáját, pénz- és irattárcáját vásárláskor tartsa biztonságos
helyen (pl. táska belsejében, belső zsebben). A kártya PIN kódját
jegyezze meg, ne írja fel, és ne tárolja a bankkártya mellett!
– A lakás bejárati ajtajára szereltessen biztonsági láncot, használjon
elektromos ajtóéket!
– Lehetőségeihez mérten telepítsen / szereltessen fel védelmi eszközöket, (biztonságos kerítést, ablakrácsot, riasztót, jelzőberendezéseket).
– Ajtajára, postaládájára lehetőleg csak vezetéknevet írjon! Kerülje
az „özvegy” „doktor” kiírását, ebből a behatolni szándékozó személy következtethet anyagi viszonyaira, vagy arra, hogy egyedül
él. …”
(Részlet a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya Hírlevelének 2020. szeptemberi számából)
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
NOVEMBERI számának lapzártája
november 17-én, kedden lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail
címen – legkésőbb KEDDEN 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő, úgy ügyfélfogadási
időben (hétfői napokon 8-12 óráig, csütörtöki napokon 8-12 óráig)
a 62/282-122 / 222 melléken Balogh Márta ügyintézőt keresse!

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 út 37.
+3630 9636882

Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!
Az ezt követően beérkező cikkek megjelentetésére nincs
mód.
Köszönjük!

APRÓHIRDETÉS
Szakápolóként alkalmi munkát keresek!
Király Dávid
06303186217
--------------------------------------------------------------------------------------Két 1 ha körüli szántó Üllésen kúttal árammal eladó
06 30 4425779
---------------------------------------------------------------------------------------

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Börcsök Istvánnak és Kádár-Német Erikának szeptember 13-án
2800 grammal Lilla nevű,

Dr. Ádám Gábornak és Kiss Viviennek október 02-án 3600 grammal Zsófia nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Farkas László és Rutai Bettina üllési lakosok október 10-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
HALÁLOZÁSI HÍREK

Fekete József István szeptember 26-án 82 éves korában,
Peták Vilmosné (szül: Veszelovszki Irén) október 7-én 82 éves korában,
Kocsis Dezsőné (szül: Csúri Éva) október 18-án 74 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
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