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TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
TISZTELT ÜGYFELEINK!
A Magyar Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet rendelt el.
Ügyfeleink és Munkavállalóink egészségének védelme, a hivatali
ügyintézés fenntarthatóságának biztosítása érdekében az Üllési Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) működésére vonatkozóan
az alábbi - 1/2020. (XI. 11.) sz. polgármesteri-jegyzői együttes utasítást adtuk ki 2020. november 12-i hatállyal:
1. Az Ügyfelek a Hivatal épületébe kizárólag a Hivatal Házasságkötő terme felőli bejáraton (Radnai u.) léphetnek be az
ügyfélfogadó térbe, irodába, ahol csak és kizárólag addig tartózkodhatnak, amíg személyes jelenlétük az adott ügy intézéséhez feltétlenül szükséges. Csak azokat az ügyfeleket tudja a
Hivatal fogadni, akinek halaszthatatlan és személyes jelenlétet
követel meg az adott ügy intézése, és erre vonatkozóan telefonon, emailben előzetesen időpontot kért. Minden előzetesen
bejelentkezett Ügyfél köteles a Hivatal Radnai u. bejárata előtt
kívülről várakozni, és egymástól legalább 1,5 méteres távolságot
tartani. Az időpontra érkező ügyfelekkel az ügyfélszolgálati munkatárs felveszi a kapcsolatot, jelzi az érintett Ügyintézőnek, hogy
az ügyfél megérkezett.
2. Pénztári be/kifizetések időpontja:
Hétfő 8.00-12.00; Csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-15.30.
3. Előzetes időpont egyeztetés nélkül a Hivatal nem fogad Ügyfeleket!
A Hivatal Házasságkötő terme felőli bejáratán elhelyezésre került egy csengő is, amellyel jelezni tudják Ügyfeleink megérkezésüket.
4. Az Ügyféltérbe, irodába valamennyi belépő Ügyfélnek kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő, orrot, szájat eltakaró szájmaszk használata!
5. Települési, szociális támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványokat kihelyeztünk, azokat a Hivatal Radnai utcai oldalán
elhelyezett postaládába kérjük bedobni! Az így beérkezett kérelmeket soron kívül intézzük!
6. Ügyfeleink időpontfoglalás nélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a Hivatalt. Ügyeik intézése során
– amelyekben az lehetséges – részesítsék előnyben a telefonon,
e-mailben, az ASP rendszerben vagy E-papír szolgáltatáson történő ügyintézést. Az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési
lehetőségeket vegyék igénybe.
7. Időpontfoglalás kérés e-mailben: hivatal@ulles.hu
Időpontfoglalás kérés telefonon: 62/282-122
E-ügyintézéshez szükséges KRID azonosító:
Önkormányzat 553287730
Hivatal 201136741
Önkormányzati hivatali portál elérhetősége ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek számára: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
E-papír szolgáltatás elérhetősége ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek számára: https://epapir.gov.hu/
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Üllés, 2020. november 17.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
Magyarország Kormánya 478/2020.(XI.3.)Korm.rendeletével kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörben és az Üllés
Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörében eljárva a következő döntéseket hoztam:
November 10-i nyílt döntések:
jóváhagytam:
– a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
Üllés Nagyközség 2021. évi belső ellenőrzési programját és a
2021. évi ellenőrzési terv időrendi táblázatát, valamint a 20212024. évekre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai tervet,
– a 2021. január 1-jétől módosuló Használati és Szolgáltatási Szabályzatot. (a szabályzat a www.ulles.hu honlapon a
http://ulles.hu/kozerdeku-adatok/onkormanyzati-koncepciokszabalyzatok-programok link alatt található meg),
– Támogatás megelőlegező hitel felvételét,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú, valamint a 2021-2025. évekre vonatkozó hosszú
távú vagyongazdálkodási terveket,
– A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodást,
– A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére – helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére irányuló
pályázat benyújtását (a pályázat a Napos piac fejlesztését,
bővítését célozza).
November 10-i zárt döntések:
– 7 középiskolás pályázó részére állapítottam meg 2020. szeptember 1 – 2020. december 31-ig 6.000 Ft/hó/fő ösztöndíjat,
– döntöttem az elévülő adótételek törléséről,
– az Üllés, Székely utca 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítéséről
November 10-én rendeletet alkottam:
– a temetőről és a temetkezés rendjéről,
– a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 11/2018.
(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról,
– a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről,
– A fák és fás szárú növények védelméről,
– a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 16/2015.(VIII.26.)önkormányzati rendelet módosításáról,
– az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 14/2015.(VIII.26.)önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről.
A nyílt témájú előterjesztések anyagai megtalálhatók a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2020-ev,
a nyílt témájú határozatok a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2020-kepviselotestuletjegyzokonyvek és a rendelet a http://ulles.hu/rendeletek link alatt.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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TISZTELT PÁCIENSEINK!

TISZTELT PÁCIENSEINK!

A járványügyi helyzetre tekintettel ezúton is szeretnénk Önöket emlékeztetni a már meglévő email címre, melyen online folyamatosan
elérhetőek vagyunk:

Kérem Önöket, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassák el és feltétlenül tartsák be!

kozerdek2020@gmail.com
Amennyiben a betegellátás nem igényel személyes jelenlétet. (pl.
az állandó jelleggel szedett gyógyszerek felírása, esetlegesen jelentkező aktuális kérdések, orvosi vizsgálatra időpont kérése) lehetőség
szerint kérem használják a kozerdek2020@gmail.com e-mail címet.
A válaszokat másnapra várják, az adott napi e-mailekkel rendelési időben nem tudunk foglalkozni!
Üdvözlettel
dr. Ország Orsolya

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt módosította a 2020.
évi LI. törvény.
A módosítás értelmében 2021. január 1-től tilos lesz országosan
az avarégetés és a kerti hulladék égetése a levegő minőségének
javítása és a lakosság egészségének védelme érdekében.
Az önkormányzatok eddig rendeletben szabályozhatták az avarégetést, de a jövő évtől ez megszűnik, és általánossá válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész országban.
Jövőre a szabályszegők miatt akár a rendőrséget, a tűzoltóságot
vagy az önkormányzat jegyzői hivatalát is fel lehet hívni, és miután
jegyzőkönyvet vesznek fel az avarégetés tényéről (ehhez még csak
az ingatlanba se kell bemenni, elég fotót készíteni róla), a járási kormányhivatal automatikusan bírságolhat akár többszázezer forintos
összegben. Ez a bírság adók módjára behajtható, így adott esetben
fizetésből, bármilyen jövedelemből levonhatja a hatóság.
Környezetünk és a levegő védelme érdekében kérem és javasolom
inkább a komposztálást és közszolgáltató útján történő elszállítást.
Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A folyamat során
az elhalt növényi részeket mikroorganizmusok bontják le és alakítják
át a szárazföldi élet nélkülözhetetlen anyagává, humusszá. A humusz
hosszú távon tárolja és a növények számára könnyen felvehető formában adagolja azokat az ásványi anyagokat, melyek a növekedéshez szükségesek. De talán ennél is fontosabb, hogy a tömegének
sokszorosát kitevő víz megkötésére, tárolására képes. A komposztálás során elkerülhető a hatalmas légszennyezés és értékes humusz,
növényi trágya keletkezik.
A környezetbarát komposztálás mellett lehetőség van arra is, hogy
a zöldhulladékot zsákba gyűjtve elszállíttassák, amelyhez az FBH
Nonprofit Kft. szállításonként és háztartásonként ingyenesen 5 db
műanyag zsákot biztosít, mely átvehető a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben.
Mindannyiunk egészsége érdekében kérem fenti jogszabályi kötelezettség maradéktalan betartását!
Üllés, 2020. november 16.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

1. A rendelőbe csak IDŐPONTRA lehet bejönni! Ez vonatkozik az
egészséges csecsemőtanácsadásra is. A gyerekek mellé 1 fő egészséges kísérő jöhet, maszk használata kötelező!
A váróban 6 főnél több személy egyszerre nem tartózkodhat!
2. Időpontot az Erodium rendszerben, vagy emailben a medicsiulles@
gmail.com címen kérhetnek.
3. Állandó gyógyszerek felíratása emailben a medicsiulles@gmail.
com címen - itt mindig visszajelzünk, vagy az Erodiumban asszisztensi ellátásra jelentkezve, a megjegyzésben jelezve a kért gyógyszereket. Aki nem tud interneten keresztül kérni, csak az hívja a rendelő
számát: 62/282-052.
4. Laborvizsgálatra időpont kérés és lelet megbeszélése csak
emailben, a medicsiulles@gmail.com történhet.
Betegség esetén csak annak, akinek nincs internet hozzáférése:
csak 8-8:30-ig a 30/362-8459 telefon. Mindenkit vissza fogok hívni,
ahogy időm engedi!
Kérem a hozzátartozókat segítsék azokat, akiket szükséges, hogy minél kevesebb időt töltsünk betegellátás közben telefonálással!
Dr Csonka Erika
háziorvos

TISZTELT LAKOSSÁG!
Mint ismeretes, a koronavírus a 70 év feletti korosztály egészségére,
valamint a krónikus betegségben szenvedők egészségére a legveszélyesebb.
Kifejezetten kérem Önöket, hogy maradjanak otthon, ne hagyják el
az ingatlanuk területét, hogy lehetőség szerint ezzel is óvják magukat a fertőzés veszélyétől!
Ha Önnek nincs hozzátartozója, nincs olyan személy a környezetében, akitől segítséget tudna kérni:
• bevásárlásban,
• gyógyszer felíratásában
• gyógyszer kiváltásában
• étkeztetés biztosításában,
• csekk befizetésében,
hívja a Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézményének kollégáit munkaidőben a 06-30-349-5469-es vagy a 06-62/639-500-as
telefonszámon vagy munkaidőn túl szükség esetén a 06-30/6649035-ös mobilszámon!
Felelősséget érezve a segítségre szorulók iránt, várjuk önkéntesek
jelentkezését a fenti telefonszámokon, illetve a szocellatas@ulles.
hu e-mail címen.
Jó egészséget kívánva, tisztelettel:
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy a minden hónap első hétfőjén esedékes alpolgármesteri fogadóra decemberben ELMARAD.
telefonszámom: 06/30/382-1322, e-mail címem: penztarkonyv@
gmail.com
Juhász Attila alpolgármester
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET
DECEMBER
december 5-6.
december 12-13.
december 19-20.
december 24-25.
december 26-27.
december 31-2021. január 3.

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

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

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
Dobai Antalné, Erzsike néni október 24-én töltötte be 95. életévét.
Ebből az alkalomból Dudás János képviselő úr köszöntötte Őt otthonában, családja körében és adta át Orbán Viktor miniszterelnök úr
köszöntő levelét és az önkormányzat ajándékát.
Kedves Erzsike néni jó egészséget és még szép, hosszú nyugdíjas
éveket kívánunk!

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2020. december 1., december 15. és december
29. (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. december 8. (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

Ádám Antal Mihály szeptember 29-én töltötte be 95. életévét.
Ebből az alkalomból Nagy Attila Gyula köszöntötte Őt otthonában és
adta át Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntő levelét és az önkormányzat ajándékát.
Kedves Anti bácsi jó egészséget és még szép, hosszú nyugdíjas éveket kívánunk!

FELHÍVÁS!!!
2020. DECEMBERÉBEN
AZ UTOLSÓ KOMMUNÁLIS
HULLADÉKGYŰJTÉSI NAP
ÜLLÉS BELTERÜLETÉN
DECEMBER 24.
(CSÜTÖRTÖK)
Kérjük a gyűjtő edényeket 2020. december 24-én
reggel 7 óráig kihelyezni!

ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL
Tájékoztatni kívánjuk, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft, mint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet ellátó szerv a járványügyi helyzetre való tekintettel Üllés településen 2020. november
12-től a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Telefonszám: +36-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Web: www.fbhnpkft.hu
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ HULLADÉKUDVAR NYITVA-TARTÁSÁRÓL
Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára 2020. november 7. napjától az üllési hulladékudvar az alábbi nyitva-tartással üzemel:
Üllés, külterület 072/27 hrsz
Nyitva-tartás:
kedd:
08.00 – 11.00
csütörtök
08.00 – 11.00
szombat:
08.00 – 12.00

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került.
FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a
befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).
Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a hulladékot
nem áll módunkban átvenni!

VESZÉLYES HULLADÉKOK

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK

A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten kérjük.
megnevezés
megjegyzés
mennyiségi korlát
kis és nagy
ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek, számítógépek,
max 200 kg
elektronikai hulladék mobiltelefonok, televíziók, hűtő, mosó- mosogató- szárítógép)
/év/ingatlan
háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó hulladékká váló háztartási
max 1 m3
lomhulladék
/év/ingatlan
eszközök, berendezések, tárgyak (pl.: bútorfélék, textilruhafélék)
személyautó
max 4 db
gumiabroncs
/év/ingatlan
üveg csomagolási
nincs mennyiségi
kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos üveg, befőttes üveg )
hulladék
korlát
szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, háztartási felhasználásból keletkező
egyéb csomagolási
szennyeződés mentes újságpapír, papírhulladék, kartondoboz, szennyeződés mentes
hulladék (műanyag,
nincs mennyiségi
műanyag csomagolási hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack), szennyeződés mentes
papír, fém, tetra-pak,
korlát
italos karton doboz (pl.: tejes doboz, gyümölcsleves doboz) szennyeződés mentes csokarton)
magolási fém hulladék (pl.: sörös doboz, konzerves dobozok)
lakóépület nyílászárójából származó síküveg, amely mentes a nyílászáró keretétől és tok100kg/év
síküveg
jától
/ingatlan
lakossági ingatlanokon keletkező kötözőanyagtól, műanyagzsáktól mentes növényhulla1m3
zöld hulladék
dék
/év/ingatlan
lakossági építési
lakóépület karbantartásából származó szennyeződés mentes beton, égetett agyag tégla,
max 1m3
törmelék
cserép, kerámia hulladék és ezek keveréke, mely egyéb hulladékkal nem szennyezett
/év/ingatlan
használt sütő zsiramax 100 kg
háztartási felhasználásból származó
dék, használt étolaj
/év/ingatlan
max 100 kg
fénycső, izzó
ép állapotú
/év/ingatlan
festékek csomagoveszélyes hulladéknak minősülő üres csomagolóanyag hulladék (pl.: kiürült motorolaj
max 100 kg
lásai
flakon, kiürült festékes göngyöleg stb.)
/év/ingatlan
háztartási felhasználásból visszamaradó szerves illékony oldószert nem tartalmazó fesmax 100 kg
maradék festék
tékmaradék (pl.: diszperziós festék maradék)
/év/ingatlan
növényvédő szerek
növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer csomagolási hulladék (üres nömax 100 kg
csomagolásai
vényvédő szeres doboz)
/év/ingatlan
maradék
max 100 kg
kizárólag háztartási felhasználásból származó növényvédőszer maradék
növényvédőszer
/év/ingatlan
max 100 kg /
szárazelem
év/ingatlan
max 100 kg
akkumulátor
ép, összeszerelt
/év/ingatlan
veszélyesnek minősümax 100 kg
Tv, bontatlan hűtőszekrény, monitor, számítógép
lő elektronika
/év/ingatlan
fáradt olaj, szintetikus
max 100 kg
motor-, hajtómű- és kerti kisgépek, magán használatú gépkocsik hulladékká váló motorolaj hulladéka
/év/ingatlan
kenőolaj
FBH-NP Nonprofit Kft.

5

www.ulles.hu

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBAN A
KATA ADÓZÁSI MÓDOT
VÁLASZTÓK FIGYELMÉBE!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)
39/B. § (6) bekezdés a) pontja alapján a kisadózó vállalkozások
tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozás a naptári év
egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet
követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a
kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt.

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében 2020. november 11től, intézményünk újabb rendelkezésig ZÁRVA tart.
Jelenleg ez alól a rendelkezés alól kivétel a falugazdászok ügyfélfogadása. Kérem egyeztessenek telefonon a falugazdászokkal.
Intézményünkben ez idő alatt a könyvtári és irodai szolgáltatásokat
korlátozottan tudják igénybe venni egyeztetést követően.
A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a Napos Piac és az
Erdei Iskola 10 fős családi rendezvények tartására továbbra is bérelhető. A rendeletben meghatározott kijárási tilalmat a bérlőknek is be
kell tartaniuk.

A Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján, ha az adózónak a kisadózó
vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján
arányosított része.

Kérem figyeljék a járvány kapcsán megjelenő rendeleteket és az
esetlegesen bekövetkező változásokat!

Mindezek alapján tájékoztatom, hogy 2021. január 15. napjáig
(a határidő jogvesztő) állandó jellegű helyi iparűzési adóbevallást kell benyújtania a 2020. január 1. napjától 2020. december
31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan azon vállalkozóknak,
akiknek a vállalkozási tevékenysége év közben egy vagy akár
több alkalommal szünetelt.

Tel.: +36 30 506 3159
Tel.: +36 30 506 2381
Tel.: 62/ 582 - 040
e-mail: deryne@ulles.hu
e-mail: konyvtar@ulles.hu
facebook: https://www.facebook.com/derynekultkozp
facebook: https://www.facebook.com/konyvtarulles
facebook: https://www.facebook.com/kozsegikonyvtar.ulles

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz
tv.) 9. §. 1.aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek (vállalkozás, egyéni vállalkozók) számára 2018.01.01.-től kötelező az
elektronikus ügyintézés.
A bevallás elektronikus előterjesztésének lehetősége az
E-Önkormányzat Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)
– meghatalmazott esetében meghatalmazás megküldése szükséges – vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (nav.gov.hu)
keresztül az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program
használata.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Intézményünket az alábbi módokon tudják elérni 8-16 óra közötti
intervallumban:

2020.12.24. - 2021.01.01. közötti időszakban a szolgáltatásaink szünetelnek.
Az intézmény 2021.01.02-ai, szombati nyitása a pandémiás helyzetben hozott rendeletektől függ.
Köszönjük megértésüket! Vigyázzunk egymásra!
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha
nyitvatartási ideje:
hétfőtől péntekig: 7-15 óra.
Decemberi térítési díj befizetésének időpontja:
december 1-10-ig 7-14.00 óra között
Pótbefizetés: december 17-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!
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőség van az étkezési térítési díjak átutalással, illetve bankkártyával, SZÉP kártyával történő
megfizetésére.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben erre lehetőség van, készpénzes helyett - a fenti fizetési módokat részesítsék előnyben.
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető
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CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATALA

KÖSZÖNET!

KÖZLEMÉNY

Nagyon szépen köszönjük Nagy Istvánné
üllési lakosnak a virágfelajánlását. A virág a
hivatal jegyzői irodáját díszíti.

ÉV VÉGI NYITVATARTÁSI RENDRŐL

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020.(XI.13.)Kormányrendelet értelmében
az első veszélyhelyzet ideje alatt eljárt okmányokat nem szükséges 2020. december 15.
napjáig meghosszabbítani, a kormányablakok és okmányirodák számára korábban meghatározott ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint módosul:
2020. december 11. (péntek) pénteki ügyfélfogadási rend szerint
2020. december 12. (szombat)
2020. december 24. (csütörtök)
2020. december 25. (péntek)
2020. december 28. (hétfő) hétfői ügyfélfogadási rend szerint
2020. december 29. (kedd) keddi ügyfélfogadási rend szerint
2020. december 30. (szerda) szerdai ügyfélfogadási rend szerint
2020. december 31. (csütörtök)
2021. január 1. (péntek)

8-12 óráig
8-12 óráig
zárva
zárva
7-17 óráig
8-12 óráig
8-16 óráig
8-12 óráig
zárva

Az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalásra történik az alábbi elérhetőségeken:
– időpontfoglalásra használt e-mail fiók: kab.morahalom@csongrad.gov.hu
– időpontfoglalásra használt telefonos elérhetőségek a Mórahalmi Kormányablakban:
személyi okmányos és kormányablakos ügyek 06-62/795-292
gépjármű ügyek 06-62/795-289
– időpontfoglalásra használt telefonos elérhetőségek az Üllési Kormányablakban:
személyi okmányos és kormányablakos ügyek 06-62/795-272
gépjármű ügyek 06-62/795-347
Mórahalom, 2020. november 23.
Dr. Szántó Mária
járási hivatalvezető
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FALUGAZDÁSZ HÍREK!
•
•

•
•

•

•

•

ELFOGADTA A PARLAMENT AZ ŐSTERMELŐI, CSALÁDI
GAZDASÁGI RENDSZER ÉS AZ AGRÁRADÓZÁS REFORMJÁT
A törvény 2021. január 1-jén lép hatályba. Jövő évtől három
szervezeti forma mentén alakul a családi gazdaságok szabályozása. Ezek az őstermelők, az őstermelők családi gazdaságai
(ŐCSG) és a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT).
1. Őstermelők
Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és
kiegészítő tevékenységekkel. Az ezekből származó bevétel a
teljes őstermelői bevétel 25%-át teheti ki.
• Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére, megközelítőleg 1 millió forintra nő azon értékhatár, amelyet el nem érő
éves bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell
jövedelmet megállapítania, azaz nem kell személyi jövedelemadó bevallást készítenie. Ezen értékhatáron felül az őstermelők
kétféle adózás – az átalányadózás és a tételes költségelszámolás – közül választhatnak.
Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió forintos kvázi adómentes határ az éves minimálbér ötszörösére, megközelítőleg 10
millió forintra nő. A következő lépcsőfok ennek a kétszerese,
a jelenlegi minimálbérrel számolva körülbelül 20 millió forint –
eddig van lehetőség kedvezményes átalányadózásra. Ennél nagyobb árbevételnél már tételes költségelszámolásra kell áttérni.
Kedvező változás, hogy az adómentes sáv átlépése esetén csak
az afeletti összegre vetítve kell megfizetni az adót. Az őstermelői
tevékenységgel összefüggésben folyósított támogatások nem
minősülnek bevételnek, azok adómentessé válnak.
A kistermelői rendelet hatálya alatt tevékenykedők is részesülhetnek az őstermelők számára nyújtott kedvezményekből. Esetükben őstermelői (nem kiegészítő) tevékenységnek minősül a
termékfeldolgozás – így nem számít majd bele a 25%-os bevételi korlátba –, ha saját maga dolgozza fel a saját gazdaságában
előállított alapanyagot, és az a kistermelői rendeletben szabályozott mennyiséget nem haladja meg.

•
•

•
•
•

•

•

2. Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
A jelenlegi közös őstermelői tevékenység és a családi gazdaság
egyesített formája az őstermelők családi gazdasága, jövő évtől
ez a működési forma áll rendelkezésre a közösen tevékenykedő
hozzátartozók számára. Adózásuk az őstermelőknél megszabott
értéket többszörözi a résztvevők számával, a kedvezményes
adózás felső értékhatára viszont nem haladhatná meg a 4 személyre számított összeget, tehát jelenleg a megközelítőleg
80 millió forintot.
3. Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)
Új minősítő kategória jön létre a társasági formában működő
gazdaságok számára. A minősítést azon gazdasági társaság,
szövetkezet, vagy erdőbirtokossági társulat kaphatja meg, aminek tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint
kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet
folytatnak. A minősítést a NAK-nál kell majd kérelmezni. A
CSMT-k tagjai számára a termőföld-adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított.
A gazdasági társaságokból – függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e CSMT-minősítéssel vagy sem - adófizetés kötelezettsége nélkül kivehető a normatív támogatásként kapott összeg, a
saját földért kapott bérleti díj, és a társaság által legalább 15
évig használt föld vételára vagy tőketörlesztése. Az ilyen módon
mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén adóévenként nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
Falugazdász ügyfélfogadás decemberben
Előre egyeztetett időpontban december 1, 7-8-án
december 10. és 17-én lesz:
o hétfő- kedd 8-16:00h-ig
o csütörtök 8-16:00h-ig
Czakóné Dudás Mónika

70/4893-853

Halász Zsolt

30/337-2535

„NAPKELETRE TEKINTÉK…”
A moldvai csángó-magyar falvak életéről nyílt fotókiállítás a Déryné
Művelődési Ház és Könyvtárban. A kiállítást Harangozó Imre, a felvételek készítője, Erdélyi Zsuzsanna-díjas néprajzkutató nyitotta meg.
A „Napkeleti kalászat” című könyvben Both Imre újságíró így ír az
Ipolyi Arnold Népfőiskola alapító elnökéről: „Harangozó Imre… fáradhatatlan marokszedője nemcsak szűkebb pátriájában, de szerte a
Kárpát-medencében és a Kárpátok karéján kívül is veszendőben lévő
néprajzi kincsünknek, örökségünknek…”
A néprajzkutató a kiállításon bemutatott településeken közel száz alkalommal járt, s a megnyitó alkalmával elmondta, hogy a mai napig
szoros kapcsolatban áll az ott élőkkel és rendszeresen tartja velük a
kapcsolatot. Szenvedélyesen gyűjti azokat a tárgyi és szellemi kincseinket, amelyek máskülönben az enyészet sorsára jutnának. Lelkesen vezette be a hallgatóságot a moldvai csángók letelepedésének,
mostani földrajzi elhelyezkedésének történeti előzményeibe.
„…a csángók a létező legkeletibb magyarok, akik sohasem tartoztak
Magyarországhoz…” – mondta
A csángó népcsoport nyelvének archaikusságáról is szó esett.
„…A történelmi Magyarország határán az egyetlen népcsoport a
moldvai csángók csoportja, akik megtudták őrizni napjainkig a nyelvüket, valószínűleg azért, mert a közeli Székelyföldről folyamatos volt
a népi utánpótlás … számos olyan régi szavuk van, amely a mai
magyar nyelvből már eltűnt” – mondta Harangozó Imre. – Beszédük több évszázados szavakat őriz, népdalaik népzenénk elfeledett
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változatait idézik. Népszokásaik, viseletük …mind-mind azt az állapotot mutatják, ami az egész magyarságra jellemző volt két-három
évszázada…”
A néprajzkutató elmondta, hogy a népviselet elvesztése, pusztulása
az 1970-es években kezdődött meg, utolsó hullámaiban máig tart.
„…ezek a képek, amiket a kiállításon láthatunk, – mondta – nem a
mai moldvai csángó valóságot villantják föl, hanem megpróbáltam
úgy válogatni őket, hogy picit a régi moldva világát lássák meg rajtuk, azt a viseletet, a viseletnek azt a változását, amely a moldvai
csángókra jellemző volt, de már nem próbáltam meg fölvillantani a
viseletnek a teljes elvesztését, eltűnését, ami mára lezárt folyamatnak tekinthető, hiszen már csak néhány 80 éves néni hordja. Persze vannak élő közösségek, fiatalok, néptánccsoportok, akik őrzik a
megmaradt értéket…de az már nem ugyanaz…”.
Harangozó Imre számtalan történettel, saját élménnyel fűszerezte
előadását. Az idő rövid is volt, hiszen a téma kutatójaként, szakavatott ismerőjeként még bőven lett volna mit átadni a közönségnek.
(a rendezvényről szóló képeket az Üllési Körkép 1. oldalán tekinthetik meg.)
Mné V.Sz.

www.ulles.hu

„LÚD-TOLL"
DALOK
A tanulókról
Ilyenek vagyunk mi gyerekek,
Szünetre várjuk a szünetet.
Ha nincs szünet csinálunk,
Sokszor ez a mi álmunk.
Mindenki volt egyszer kisgyerek,
Sokszor még a felnőtt is kisgyerek,
Ha nincs szünet csinálunk,
Sokszor ez a mi álmunk.
Lamberston
Hogyha Lamberstonba jársz,
Keresd fel egy iskolát,
Egy a tantárgy ott,
Emelt szintű Chalston ott.
Járja otthon mindenki,
Agg és ifjú pincuri,
Hangulat az jó,100 évig így jó!
S.L.

„LÚD-TOLL"
A Galambosi iskola tanulói fájó szívvel emlékezünk Koczkás Erzsébet szeretett tanítónőnkre, aki az égi mezőkről mosolyogva
néz le ránk, bearanyozva szívünk könnyező
emlékeit.
Áldott legyen pihenésed drága Erzsike!
Koczkás Erzsike tanító néni emlékére
S.Dudás Mária
Gyász híre futva jött
Szél röppentve tovább,
Könnyezőn mardosva
Szíveink pitvarát.
Múlt emlékén sírunk,
Fájón zokog lelkünk,
Minden szót, mosolyát,
Szívünkbe elrejtünk.
Jóságos szavai
Még fülünkbe csengnek,
Mécses lobogása
Töri meg a csendet,
Az út végén, ahol
A hűs mélység vár,
Könnyes ölelésünk
Tőlünk, hozzád száll.
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KÖSZÖNJÜK, HOGY VAGYTOK!
Habár a november 14-ei bálunk elmaradt, de jótékonysági Karitász napunkat megtartottuk! Csinosítottuk a templomkertet, a nagy virágokat
elteleltettük, kicsiket és „télállókat” ültettünk, eltakarítottuk, ami nem az udvarba illő volt. Köszönjük a szorgos kezeknek, hogy segítettek, a
tartós élelmiszereket és a pénzbeli adományokat, melyekből további élelmiszereket és szükségleti cikkeket fogunk vásárolni, a krízishelyzetben lévőkhöz eljuttatni.

Karitász üllési csoportja
Farkas Attiláné Paragi Éva

FIGYELEM!
Közeledik a tél. A tüzelő beszerzésekor különös óvatossággal, elővigyázatossággal érdemes eljárni.
Ne váljon csalók áldozatává, akik hamis méréssel, a kialkudott mennyiségnél jóval kevesebb áru
leszállításával csapják be a vásárlókat!
Fontos a következő tanácsok betartása:
– Vásárlásnál részesítse előnyben a hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel rendelkező, leellenőrizhető vállalkozásokat!
– Szigorúan ellenőrizze a leszállított áru mennyiségét és minőségét! Ha szükséges, kérje szakértelemmel bíró személy (családtag, szomszéd, polgárőr) segítségét!
– Ragaszkodjon szabályszerű számla kiállításához, ellenőrizze az azon szereplő adatokat!
– Fizetésre csak a fa lerakodása után kerüljön sor, amikor az áru szabályos szállítása, a mennyiség
ellenőrzése megtörtént!
(részlet a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya Hírlevelének 2020.
novemberi számából)
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TE TÖBBET



SZELEKTÁLSZ,
MINT EGY ÉVE?
A Mórahalomért Közbiztonsági
és Vagyonvédelmi Egyesület új
környezetvédelemmel kapcsolatos honlapot és applikációt hozott létre, ami elérhető a www.
ehulladek.morahalom.hu oldalon.
Az oldal fő célja, felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságára, ehhez nyújt segítséget, számos oktató videóval,
naprakész cikkekkel, plakátokkal,
a témában folyamatosan frissülő
tartalommal.
Te többet szelektálsz, mint egy
éve? Nehéz kérdésnek tűnik elsőre, pedig az oldal segítségével
könnyedén megválaszolható.
Nincs más teendőnk, mint regisztrálni és rögzíteni a kidobott
hulladékunkat a nyitóoldalon
található játék segítségével.
Megismerhetjük a szelektíven
válogatható termékek típusait,
valamint pontosan követhetjük
havonta hány kg hulladékunk
landol a szemetesünkben. Arra
is lehetőségünk nyílik, hogy éves
szinten nyomon követhessük
szelektálási tendenciánkat. A
honlapon az animációk és játékok miatt a gyermekek számára,
a részletes statisztikai adatoknak
köszönhetően pedig a felnőttek
számára is egyaránt hasznos
funkciókat találhatunk.

FIGYELEM!
A veszélyhelyzet megszĦnését követĘ 60 napig
ismét meghosszabbodik az okmányok érvényessége
az alábbiak szerint:

MEGHOSSZABBODIK:
x 2020. MÁRCIUS 11. ÉS JÚLIUS 3. KÖZT LEJÁRT
x 2020. NOVEMBER 4. UTÁN LEJÁRÓ
NEM HOSSZABODIK MEG:
x 2020. JÚLIUS 3. ÉS NOVEMBER 4. KÖZT LEJÁRT
Fontos!
Ez a szabályozás kizárólag a magyar hatóság által
kiállított, Magyarország területén hatályos okmányokra terjed ki. A lejárt
érvényességĦ okmányok csak hazánk területén maradnak használhatók,
azokat külföldön nem fogadják el.
Kérjük, hogy vegyék igénybe az idĘpontfoglalási lehetĘségeket:

Az oldal egyik kiemelkedő lehekormanyablak.hu | 1818 kormányzati ügyfélvonal | mo.hu
tősége abban rejlik, hogy nem
csak önállóan használható, így
közösségformáló hatással is bírhat. Iskolás osztályok is regisztrálhatnak és követhetik a gyűjtésüket együtt, az osztályfőnök
segítségével, majd közösen megbeszélhetik hogyan lehetne javítani az elért eredményükön. A hulladékbejelentési menüpont
is lehetőséget biztosít erre, ami alapján közösségi szemétgyűjtő akciók szervezhetőek.
Ami biztos, hogy a tudatosabbá válás nem egyik napról a másikra történik, hanem egy tanulási folyamat, amiben mindig
van mit tanulni, mindig van hova fejlődni.
A szelektív hulladékgyűjtésnek mindannyiunk szívügyévé kell
válnia, hiszen, kis odafigyeléssel mindenki jelentős változást
tud elérni saját otthonában és környezetében.
A honlap az „e-HULLADÉK – Építsünk együtt virtuális hulladékhegyet!” című projekt támogatásával, az Agrárminisztérium
Nemzeti Környezetvédelmi Program „Zöld forrás 2019” pályázati felhívás keretében valósult meg.
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÜLLÉSEN
A községi könyvtár is minden évben csatlakozik az Országos Könyvtári Napokhoz, a településen megrendezett változatos programokkal.
Ebben az évben az Üllési Írói Klubhoz – Szabó Lőrinczre emlékezünk
– című összejövetelre a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde kis pajtásai
érkeztek – Sztarek Benett, Farkas Lőrinc, Farkas Hanga, Zádori Alíz,
akik megcsillogtatták verstudásukat és örömteli pillanatokat szereztek a klubtagoknak és vendégeiknek. A gyerekek felkészítői Bozsóné
Tóth Zsanett és Náfrádi Szilvia óvodapedagógusok voltak.
A Baba-mama Klubban, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár támogatásával Sápi Orsolya és Szabó Zoltán volt a vendégünk,
akik számos, haszon információval látták el az anyukákat a helyes
táplálkozásról, stresszkezelésről, a szülést követő regenerációról, a
babák mozgásterápiájáról, ortopédiai elváltozásokról és azok kezeléséről, vitaminokról és arról, hogy milyen modern veszélyek lehetnek, amik „egészséges csomagolásban” jelennek meg. Az előadáson
elhangoztak gyakorlatba azonnal átültethető tanácsok, ötletek, melyek a népi hagyományokra és szellemi örökségünkre alapozva, de a
modern tudományos kutatási eredményeket figyelembe véve lettek
kidolgozva Az anyukák is nagyon érdeklődők voltak, számos kérdést
tettek fel az előadóknak.
Csóti Vilmosné Marikát a Jóga Klub vezetőjét kértem fel az „Egészséges életmód és a természet kapcsolata” címszó alatt gyalogtúra vezetésére. A 6-10 km közötti túrán a nordic walking alapjait is
el lehetett sajátítani, amihez nem kell más csak egy speciális bot,
különleges gyaloglótechnika és mindez kímélő módon fejleszti az
állóképességet, az izomerőt, a mozgáskoordinációt. Fontos volt a
megfelelő légzéstechnika, a nyújtások – amit egy-egy pihentető,
beszélgetős, nézelődős megállás közepette, a jóga technika alkalmazásával gyakorolhattak a résztvevők.
Mné V. Sz.
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SZÍN-JÁTÉK, BESZÉLGETÉS SZIRÁKI LÁSZLÓNÉ, DUDÁS ILONÁVAL
Mné: – Az Országos Könyvtári Napok keretében rendeztük meg a
Szín-játék című kiállítást. Szeretném megköszönni, hogy elfogadtad
a felkérést.
SzLné: Örömmel tettem.
Mné: – Óvónőként dolgozol, a művészet már a munkád kapcsán
sem áll messze tőled, de mikor és hogyan jött a festészet?
SzLné: – A festés gondolata már évek óta foglalkoztatott, egy hoszszabb betegség után, kedvtelésből kezdtem hozzá 2002-ben.
Mné: – Autodidakta módon kezdtél festeni? Hogyan fogtál bele?
SzLné: – Születésnapomra kaptam a férjemtől festőállványt, az első
festőkészletemet. Az eszközöket mielőbb szerettem volna kipróbálni,
ezért utána olvastam, majd próbálgattam az olaj technikát, a későbbiekben az akvarell technikát, grafikát.
Mné: – Vannak képzések, festőtáborok, vettél-e részt ilyen jellegű
eseményen, ha igen, akkor milyen tapasztalatokat szereztél?
SzLné: – A kezdeti időszakban Bátonyterenyén vettem részt alkotótáborban. Hozzám hasonlóan autodidakta módon haladókkal ismerkedtem meg, egymástól sokat tanultunk, megosztottuk tapasztalatainkat, megfigyelhettük egymást alkotás közben. Gyakorlati vezetőnk
egy kedves nyugdíjas rajztanár volt, aki szakmai tanácsaival segített
bennünket.

Mné: – Otthon hogy viszonyulnak a festészeted iránt?
SzLné: – Támogatóan, segítően. Nagyra értékelik a "jó" képeket,
kritikusak, ha valami javításra szorul.
Mné: – A munkahelyeden, az oviban, hogyan tudod kamatoztatni
ezt a hobbidat? Származik-e vmilyen előnyöd ebből a tevékenységedből?
SzLné: – Jártak már az alkotóműhelyemben az óvodás gyerekek, az
óvodai Művészetek hete program keretében, valamint az idei kiállítást megtekintették kolléganőim kíséretében az óvodás csoportok.
Közvetlen munkám során lehetőségem adódik megismertetni a gyermekekkel az alkotás örömét, sikerélményhez juttatni őket az alkotás
által.
Mné: – Újfajta látásmódod alakult-e ki? Másképp látod-e a természetet, a tárgyakat, a színeket?
SzLné: – Észreveszem ami „szép”, ami harmonikus, törekszem annak megteremtésére magam körül.
Mné: – Mik a terveid a jövőre nézve?
SzLné: – Amikor lehetőségem adódik továbbra is festeni szeretnék.
riportot készítette:
Meszesné Volkovics Szilvia

Mné: – Volt olyan festő, aki hatott rád, aki inspirációt adott?
SzLné: – Simon Ferenc festőművész munkái nagy
hatást gyakoroltak rám. Szerencsésnek mondhatom magam, mert több alkalommal tanulhattam
tőle festőműhelyében. Megosztotta velem több
évtizedes tapasztalatait, láthattam a festmény születését az alapozástól a befejezésig.
Mné: – Milyen témájúak a festményeid? Van-e kedvenc témád, amit különösen szeretsz festeni? Vannak-e kedvenc színeid? Kialakult-e saját stílusod?
SzLné: – Témáim: a természet, virágok, ritkán állatok, de festettem már portrékat is. Szeretem az
intenzív színeket, a színválasztás hangulatfüggő.
Saját stílusom a festéssel töltött első 10 évben kialakult.
Mné: – Több önálló kiállításod volt már, melyikre
vagy a legbüszkébb?
SzLné: – Az első 10 évben gyakran, 2-3 önálló kiállításom volt, és 2-3 kollektív kiállításon is részt
vettem. Jó érzéssel töltött el mindegyik, nagyon
sok sikerélményben volt részem, sok kedves emberrel találkoztam, ismerkedtem meg a kiállítások,
festés kapcsán.
Mné: – Tagja vagy-e valamilyen alkotóközösségnek?
SzLné: – Nem, de szívesen emlékszem vissza a
helyi alkotók munkáiból egy-egy érdekes kiállításra. Élmény volt látni egymás alkotásait, megismerni egymást, tanulni egymástól, tanulmányozni, ki
milyen technikával dolgozik épp, vagy csak beszélgetni egy-egy kép előtt a művészi megoldásokról.
Mné: – Van-e még más hobbid?
SzLné: – Szeretem a kertépítést, a közvetlen környezet formálását. Ez is egyfajta örömforrás, alkotás.
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KÖNYVBEMUTATÓ UTÁN –
ÜNNEPEK ELŐTT
Az Üllési Írói Klub október 12-én író-olvasó találkozó keretében mutatta be második könyvét-Antológia 2.című verses és novellás gyűjteményét.
A kiadványban 12 helyi tollforgató írásait olvashatják – Dudás Julianna, S. Dudás Mária, Faragó Ferenc, Fodor Antal, Haska Andrea,
Hódi Ádám, Hunyadvári István †, Juhász Sándor, Seres Lajos, Szabó
Piroska, Szabó László és Szalai Erzsike. A 104 vers régi és mai élményekről, szerelemről, bánatról, természetről, ünnepekről, humoros
történetekről, komoly gondolatokról szól. A kiadvány végén Fődi Beáta és Fábián Eszter karácsonyi versét olvashatjuk.
A könyv borítóját Dr. Nagy Edit Üllésen készített homoki táj fotója
díszíti.
Köszönjük az Üllés Nagyközségi Önkormányzat támogatását és a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak segítségét.
Ezen a rendezvényen mutatta be S. Dudás Mária is a „Szivárványos
lélekcseppek” című legújabb könyvét.
Remélem, aki elolvassa a könyveket, annak kellemes perceket-órákat nyújtanak az írók.
A kiadványok a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban megvásárolhatóak.
A kialakult járványhelyzetre való tekintettel a december 11-ére tervezett karácsonyváró előadás elmarad.
Az Írói Klub tagjai e néhány gondolattal szeretnének békés, boldog
karácsonyi ünnepeket kívánni, melyet Hunyadvári István vetett papírra.
„Karácsony közeleg, a szeretetünnep.
Családtagok ekkor egyasztalhoz ülnek.
Az angyalok szárnya sejtelmesen lebben,
És szeretet honol az érző szívekben.
Mindenki megbocsát, és mindenki örül,
Boldogság áramlik a karácsonyfa körül.”
Dr. Nyáriné Tajti Anna
Üllési Írói Klub vezetője

„LÚD-TOLL"
AZ ELRABOLT TAVASZ
Bár tavasz kezdődött, de jött egy nem várt átok.
Ilyen tavaszt, senki se várt, senki nem akart!
Átok volt, amit kaptunk, durva átok a javából,
Az emberek döbbenten néztek, alig hitték el a zavart!
Egy álarcos bál lett az egész világ és sok-sok ország,
Minden arcot sok színes, szokatlan álarc fedett.
Semmi optimizmus nem volt, csak nagy bizonytalanság,
Aki még bízott, hogy jobbidők jöhetnek, már kételkedett.
Meddig tart még, hol a vége, talán sohasem lesz?
A riportok csak a bajt vették mindig lencsevégre.
Miben kell hinni, javul-e az élet, a gonosz elereszt.
Csak kívántuk, reméltük, hogy legyen már vége!
Azért bízzál, űzd el a rossz érzést, a gondot.
Csak virágot vegyél, ne a megunt álarcot tartsd a kezedben.
Bízzál, hogy elmúlik a sötét érzés, ami megrontott,
Ha vége lesz a borzalomnak, köszönd meg az Istennek csendben.
2020. november
Faragó F.
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! AVAGY
HATAN PIZSAMÁBAN
Októberben egy könnyed vígjátékot tűztünk műsorra a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban. Az előadás napján már reggeltől dolgoztunk a kollégáimmal, hogy minden tökéletes legyen a bemutatóra.
Délután 13 órától pedig még nagyobb lett a sürgés-forgás a Bohntermünkben. Érkezett a díszlet, a világítás, a hangtechnika és végül
megjöttek a színészek is.
Marc Camoletti: Boldog szültésnapot! avagy hatan pizsamában című
komédiájának bemutatójára készültünk. Az író darabjai az egész világon ismertek és népszerűek, a szerzőt a huszadik század egyik
legnagyobb színpadi nevettetőjének tartják és több darabját meg is
filmesítették.
Most sem csalódott a közönség, hiszen megelevenedett a színpadon a férfi-nő közötti örök konfliktus, nem maradtak el a szerelmi bonyodalmak, a váratlan fordulatok, titkok, félreértések, lebukások és
mindeközben mesterien és csattanósan záporoztak ránk a poénok.
A nézők pedig nevettek, együtt léteztek a színészekkel, a darabbal.
Pozitív energiákat szabadított fel az előadás végén felhangzó vastaps, hiszen ez élteti a színészeket és ösztönöz mindannyiunkat, akik
a háttérben dolgozunk.
(az előadás képeit az Üllési Körkép 1. oldalán tekinthetik meg.)
Mné V. Sz.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Üllési Fonó Néptáncegyüttes ezúton is szeretné megköszönni Vetró Antalnak és feleségének, hogy felajánlottak 2 pár férfi csizmát a táncegyüttesnek. A csizmáknak
jó hasznát vesszük, reméljük, táncosaink még sokáig
tudják benne ropni a magyar táncokat.
Üllési Fonó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném megköszönni Dr. Fábián Mártának és
Fábiánné Dr. Kiss Ilonának, az Üllési Szent Pál Patika vezetőinek a nagylelkű felajánlását, mellyel kollégáim, az
önkormányzati intézmények dolgozói részére ingyenesen
1-1 D-vitamint ajánlottak fel.
Nagy Attila Gyula
polgármester

SZÁMVARÁZS DUÓ KFT
Szegedi könyvelőirodánkban vállaljuk egyéni vállalkozók, őstermelők és gazdasági társaságok teljeskörű könyvelését.
Igény esetén üllési ügyintézéssel!
Kapcsolattartó: Sipos Szilvia (Üllés, Dózsa Gy. utca 19.)
e-mail: szamvarazsduo@gmail.com
telefon: 30/15-15-611

PLÉBÁNIAI HÍREINK
Felnőtt életüket a keresztény értékek szerint az egyház iránymutatásával akarják berendezni.
Köszöntjük, hogy együtt örülhettünk közösségünk új tagjainak!
A szentmiséken való részvételnél, kérjük a következők figyelembe
vételét és betartását:
– Szentmise megkezdése előtt kézfertőtlenítésre van lehetőség a
templom bejáratánál.
– Misén a szájmaszk használata kötelező.
– A békeköszöntés továbbra is fejhajtással történik.
– Áldozás csak egy szín alatt és kézben történhez.
– Védőtávolságokat mindenhol tartsuk be. (Csak minden második
padba foglaljunk helyet.)
– Perselyezés nem a szokott módon történik, hanem a fali perselyeket használjuk adománygyűjtésre.
István atya felépüléséig püspök atya úgy döntött, hogy az üllési plébánia vezetését Negyela Zoltán ruzsai plébános, a zsombói plébánia
vezetését Janes Zoltán zákányszéki plébános veszi át. Reusz József
atya változatlanul plébániánkon marad és misézik is.
Negyela Zoltán atya elérhetőségei: +36-30-157-8202; nzoltanatya@
gmail.com; plebaniahivatal@gmail.com
A plébániai iroda nyitva tartása: szerdánként 8:30 és 13:00 között.
Imádkozzunk István atya mielőbbi felépüléséért!
Molnár Dolli

Október 18-án templomunkban bérmálkozási ünnepi szentmise bemutatására került sor.
Tavasszal a járványhelyzet miatt elhalasztott ünnepet, áthelyezve
megtarthattuk. Püspök úr rendelkezése alapján a plébánosok szolgáltathatták ki ezt a szentséget. Így István atya vezetésével bérmálkozóink egy családias hangulatú szentmisén válaszolhattak Isten hívó
szavára.
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ISKOLAI HÍREK

A Fontos Sándor Általános Iskolában is nagyon fontosnak tartjuk az egészségügyi előírások betartását: a maszkviselést, a fertőtlenítést, a
kézmosást, a megfelelő távolságtartást. A protokoll betartását a Szülői Szervezet kezdeményezése is elősegítette, hiszen az iskolánkba járó
diákok és tanáraik egyedi szájmaszkokat kaptak. A maszkok varrását szeretnénk megköszönni: Kovács Andreának (1.o.), Takács Andrásné
Anna néninek (2.o.), Bálintné Dékány Mónikának (3.o.), Ocskó Ágotának (4.o.), Nagyné Móra Gabriellának (5.o.), Battancs Gergelyné Kati
óvó néninek (6.o.), Sztarek Anikónak (7.o.), Kucseráné Deák Tündének (8.a), Tóthné Bóka Gizellának (8.b), Hódi Jánosné Ica néninek (pedagógusok) és az „Üllési Suli” Alapítványnak.
Gyöngyösiné Simon Mariann,
Hódiné Vass Magdolna
SZMK-elnök
tagintézmény-vezető

KERÉKPÁRTÚRÁK
Októberben alsós és felsős kerékpártúrát is tartottunk.
A kis létszámú, de annál lelkesebb felsős csapat október 9-én egy
kb. 30 km-es távra vállalkozott. Bordány elhagyása után Kulipintyónál csak a kerékpárút vége állíthatott meg bennünket rövid időre.
Az átkötőúton végigtekerve máris Zsombó felé folytattuk utunkat.
A Zsombó és Forráskút között található Királyszéki Iskolánál egy félórás pihenőt tartottunk. Akik még nem fáradtak el eléggé, itt focizhattak egy kicsit, mielőtt az útvonal utolsó szakaszának nekivágtunk.
Köszönjük szépen a lehetőséget a zsombói József Attila Közösségi
Ház és Könyvtár dolgozóinak. A forráskúti bekötőút viszontagságait
leküzdve kellemesen elfáradva érkeztünk haza.
Október 16-án újra nyeregbe pattantunk, de most az alsó tagozatosoké volt a főszerep. A korosztályhoz igazodva Bordányt jelöltük ki
úticélnak. Örömmel teszteltük a frissen felújított kerékpárutat, ami
éppen előző nap készült el. Népes csapatunk Bordányban két részre
osztódott. Az egyik csoport a játszótéren maradt, a másik pedig a
járványügyi szabályok szigorú betartásával a bordányi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár emeletén próbálhatta
ki a játékokat. Köszönjük az intézmény dolgozóinak a remek szórakozást. Fél óra múlva helycsere következett. A mókázásnak csak az
vetett véget, hogy időben haza kellett érnünk. Egy-két leesett lánc
visszahelyezése után ez is szerencsésen megtörtént.
A Diákönkormányzat és a magam nevében szeretnék köszönetet
mondani kollégáimnak, akik délutánjukat szabaddá téve segítségemre voltak a gyerekek kísérésében. Tavasszal folytatjuk!
Ótottné Vörös Zsuzsanna, DÖK
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„BARÁTOKAT KERESEK...”
– A KISHERCEG – RENDHAGYÓ IRODALOM ÓRA

„Barátokat keresek. – mondta a kis herceg – Mit jelent az, hogy
„megszelídíteni”?
– Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek – mondta a róka. – Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni.
– Kapcsolatokat teremteni?
– Úgy bizony – mondta a róka. – Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg
százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs én rám.
Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi százmeg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra.
Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te
számodra...”
A „Köszönjük Magyarország!” Program keretében az 5.-6. osztályos
tanulók rendhagyó irodalomórán, Antoine de Saint-Exupéry: A kis
herceg című regényét dolgozták fel, bejárva
a főhős útját, bolygóról bolygóra utazva, barátokat keresve. A kis herceg bőrébe bújva
vizsgálták tapasztalásait és megvizsgálták a
mindenkiben ott lakozó belső univerzumot is.
Mik azok az értékek, érzések, élőlények, emberek, akiket ebbe a saját univerzumba beengedünk? Mitől lesz valaki vagy valami fontos? Hogyan tudom eldönteni, hogy én kinek
vagyok fontos? Mi a törődés, az elfogadás, a
barátság? Ha törődünk egymással, fontosak
vagyunk egymásnak? A saját gondolatok, a
belső érzések kifejezése, a vélemény alkotás
nem egyszerű feladat. Kell hozzá egy olyan
személy vagy személyek, akik megteremtik
a megfelelő légkört, akik egy kicsit irányítják a beszélgetést, hogy a diákok bátran
kifejtsék érzéseiket, hangot adjanak gondolataiknak. Rájöjjenek arra, hogy kíváncsiak
vagyunk a véleményükre, arra hogyan látják

a nagy világot és milyen a belső világuk. Milyenek a kapcsolataik?
Tudnak-e kapcsolatokat építeni? És van-e érték ezekben a kapcsolatokban, és persze mik ezek az értékek? Vannak-e barátaik és kik azok
a barátok? Miért a barátod? A válaszokon érdemes elgondolkodni.
A Nyitott Kör fiatal művészei mindebben segítettek a gyerekeknek,
hogy bátrak legyenek és megnyiljanak. Mindehhez többféle eszközt
használtak fel. Kezükben volt egy nagyszerű mű – A kis herceg. A
gyerekekkel szimbólumok, metaforák segítségével szöveget értelmeztek. Játszottak. A drámapedagógia eszközeivel utat nyitottak a
gyermeki lélekbe. Na és persze az alkotás öröme sem maradt el – a
diákokkal építettek bolygót, űrhajót, és láthatatlan hidakat ember és
ember között, szakadékokat töltöttek fel és megkeresték a válaszokat. Szóval rendhagyó volt, irodalmi és maradandó élményt nyújtott.
Mné V. Sz.
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HALLOWEEN PARTY AZ ISKOLÁBAN
Az őszi szünetet megelőzően, október 21-én
rendeztük meg szokásos Halloween bulinkat az iskolában. Ezen a rendezvényen a 4.
osztálytól vehetnek részt a gyerekek. Tanulóink évről évre egyre nagyobb lelkesedéssel
készülnek erre az eseményre. A nagyobbak
közül többen vannak olyanok, akik a szervezésbe, a feladatok kitalálásába, illetve lebonyolításába kapcsolódnak be, míg a többiek
közül sokan jelmezbe bújnak, és a játékos,
vicces tevékenységekben vesznek részt.
Ebben az évben kiemelt figyelmet fordítottunk a járványügyi rendelkezések betartására. Több helyszínen, egyszerre kevesebb
tanuló részvételével zajlottak a programok.
Minden állomáson cukorkát kaptak a résztvevők, a legötletesebb jelmezek viselőit
(Felhő Noel, Kulcsár Hanna, Mészáros Fanni,
Nagy Regina, Nagy Zsanett, Német Zoé, Sári
Zita, Sztarek Fanni, Vereb Denissza) pedig
egy-egy csokival jutalmaztuk.
Ez évi programjaink:
• Filmvetítés és ehhez kapcsolódó Kahoot!
vetélkedő (Megyeri Péter)
• Szabadulószoba (Péterné Juhari Ágota és
a 8.b osztály)
• Horrorfolyosó (Santana C. Nagy Éva és a
7. osztály)
• „Tökjó” kézműves foglalkozás (CzékusDeme Zita, Lajkóné Tari Ágnes, Zoltánfi
Mária)
• „Szellemidéző” kísérletek (Kocsisné
Hecskó Ágnes)
• „Szellemirtó” célbadobás (Maróti Levente)
• Apple bobbing helyett csokievés késsel,
villával (Szekeres Katalin)
• Jósda (Szalai Vanda)
Köszönjük a 7. és a 8.b osztály, a diákpolgármester és a kollégák segítségét.
angol nyelvi munkaközösség
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Októberben a Méhecske csoport nagyon sok mindennel foglalkozott. Egy „Tök jó” hetünk volt, ahol a
gyerekek tököt faragtak, majd lámpásként használtuk,
ültettünk saját tököt, amit napról-napra és hétről-hétre
figyelünk a csoportszobában! Ezek után ismerkedtünk
az ősszel. Megfigyeltük az őszi időjárást és jelenségeket, mint
például a falevelek hullása, amikkel játszottunk is a játszótéren! Ezek
után őszi fákat készítettünk ujjpöttyözéssel! Majd a Márton nap
köszöntött be a csoport életébe. Készítettünk libát vattával illetve
tenyérnyomattal is! Márton napi lámpással pedig körbesétáltuk az
óvodát! Sokat voltunk a hónapban is levegőn. Játszottunk a Kresz
pályán, illetve az ovi foci pályán is!
Évi, Kitti, Zita óvó néni és Julika dajka néni

más elfogadása, támogatása, a szeptemberben csatlakozó társak
beilleszkedését segítve, kiemelt figyelmet kapott. A közösségi magatartás kívánatos formáinak elsajátítására, gyakorlására rendszeresen
játszottunk közösségépítő játékokat, mozgásfejlesztő játékokat, dalos játékokat. Napirendünk tevékenységei közben is gyakorolhattuk
az alkalmazkodás, együttműködés különböző formáit. Élményekben
gazdag tevékenységeink közben sok új ismeretet szereztünk. A népi
hagyományok megismerése (Mihály nap, Márton nap), a hagyományőrzés szintén kiemelt figyelmet kapott.
Icu óvó néni és Gotti, valamint Dóri dajka néni

A Manócska csoportos gyerekek az elmúlt időszakban
sok érdekes témával ismerkedhettek meg. Tapasztalatokat gyűjtöttünk az időjárás változásáról, megfigyeltük az összefüggést az időjárás és az öltözködés között,
faleveleket gyűjtöttünk. Megfigyeltük a nappalok és éjszakák ritmikus váltakozását és a napszakok jellemzőit.
Mazsolának és barátainak tökből házikót készítettünk,
elmeséltük Móricz Zsigmond: Iciri – piciri című meséjét. Megemlékeztünk a Márton napról, libás énekeket, mesét mondtunk, majd
libákat rajzoltunk, nyomdáztunk.
A gyermekek születés- és névnapját megünnepeljük, mindenki jókívánságokat mondhat társainak, akik egy kis finomsággal vendégelik
meg a csoport tagjait, ezzel is erősítve az összetartozás érzését.
Réka és Tünde óvó néni, Mónika dajka néni

Míg a szeptember a KATICA csoportban a szokások,
szabályok kialakításáról szólt, addig az október a szociális képességek, társas kapcsolatok alakításáról.
Egymás jelének, teljes nevének memorizálása, egy-

A Bohn erdőben tett sétánk után az erdőben gyűjtött kincsekkel dolgoztunk. Terményekből, kérgekből, falevelekből készítettünk képeket. Ezt követően
„Tök jó hetet” tartottunk az óvodában. A kedves
szülők jóvoltából a tök minden fajtájával megismerkedtünk, töklámpásokat készítettünk, a tökmagokat pedig megszárítottuk és eltettük a téli madáretetőbe. Megkóstolhatták a gyerekek
a sült tököt és a pirított tökmagot is. A magokból egy pár szemet el
is ültettünk, melyekből már ki is nőttek a kis palánták. Őszi szünetről
visszatérve egy másik növényt tanulmányoztunk, a kukoricát. Megnézhették a gyerekek a kukorica szárát, magát a termést és a csutkát
is. Leszedték a kukoricahajat és a csuhét, lemorzsolták a szemeket,
melyekkel később a saját kukoricáinkat dekoráltuk. Kanásztánc után
a gyerekek nagy örömére pattogatott kukoricát csemegéztünk.
Márton nap hetén minden a libáról szólt. Libásat énekeltünk, meséltünk, rajzoltunk, ragasztottunk libát és szórakozás gyanánt megnéztük a Ludas Matyi rajzfilmet is. Ezen a héten egy új kispajtással is bővült csoportunk, őt segítettük azokban a napokban, hogy megismerje
az új környezetet, itteni szokásokat, társait, felnőtteket.
Zsani, Szilvi óvó néni és Moncsi dajka néni
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
DECEMBERI számának lapzártája
december 9-én, szerdán lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail
címen – legkésőbb SZERDÁN 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő,
úgy ügyfélfogadási időben 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!

Határidőn túl beérkező cikkek,
hirdetések megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

APRÓHIRDETÉS
Savanyú káposzta, szelt és leveles hasáb eladó.
Péter Pál – Wesselényi utca 31. 06/30/822-1986

Üllés Dorozsmai út 37.
+3630 9636882

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Dr. Ávéd Lászlónak és Gombos Kitti Katának október 14-én – 3220
grammal – László nevű,
Bozsák Zoltánnak és Gárgyán Beátának november 1-jén – 3300
grammal – Zoltán Balázs nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK

Dankó András Márton és Tóth Noémi üllési lakosok szeptember 24-én és
Csorja Zoltán András szegedi és Tóth Eszter tiszafüredi lakosok október 26-án házasságot
kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK

Czékus István november 15-én (73 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
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