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ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
A képviselők az október 19-i munkaterv szerinti, nyílt ülés keretében
döntöttek:
–

a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról,
Üllés Nagyközségi Önkormányzat vagyonkataszterének jóváhagyásáról,
az MVM Hálózat 2020. évi közüzemi szolgáltató tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról,
Üllés Nagyközségi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatáról szóló anyag jóváhagyásáról,
a Tanyagondnoki Szolgáltatás I-III. számú tanyagondnoki körzetek Szakmai Programjának módosításáról,
a fogorvosi ügyeleti ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásban történő biztosításáról,
Üllés Nagyközségi Önkormányzat és a PUTIFÁR Kft közötti önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó – megbízási
szerződés elfogadásáról,
a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról.

–
–
–
–
–
–
–

A képviselők megalkották az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól és a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól szóló rendeleteket.
Zárt ülés keretében döntöttek az Üllési Talentum ösztöndíjak elbírálásáról. A döntés értelmében 2 tanuló kap a 2021/2022-es tanév
szorgalmi időszakának 10 hónapjára 6.000 Ft/hó ösztöndíjat.
A képviselők az október 28-i rendkívüli, nyílt ülésen döntöttek a
– településkép védelméről szóló 12/2018. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről és
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
95/2021. (VII. 12.) önkormányzati határozatának módosításáról.
A képviselők a november 17-i munkaterv szerinti, nyílt ülés keretében döntöttek:
– a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadásáról,
– Üllés Nagyközség 2022. évi belső ellenőrzési programja és a
2022. évi ellenőrzési terv időrendi táblázata jóváhagyásáról,
– Üllés Radnai utca 22. szám alatti önkormányzati ingatlan épületének használatára vonatkozó használatba adási szerződés
jóváhagyásáról.
A képviselők megalkották a szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről
és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok
térítési díjairól szóló rendeleteket.
Az előterjesztések a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2021-ev,
a nyílt témájú határozatok a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/hatarozatok/category/1329-2021
a nyílt témájú jegyzőkönyv a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuletij e g y z o ko n y v e k / 2 0 2 1 - ke p v i s e l o t e s t u l e t - j e g y z o ko n y v e k /
category/1324-polg%C3%A1rmesteri%20d%C3%B6nt%C3%A9sek,
A rendelet a
http://ulles.hu/rendeletek/category/1320-2021%20%C3%A9vi%20
rendeletek link alatt található.
Nagy Attila Gyula
polgármester

2

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI
HIVATAL DECEMBERI
ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Polgármesteri
Hivatal 2021. december 27-december 31-ig IGAZGATÁSI SZÜNET
miatt zárva tart.
Ügyfélfogadás 2022. január 3. napjától (hétfő) a megszokott ügyfélfogadási időben.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Déryné Művelődési Ház
és Könyvtár az alábbiak szerint lesz nyitva:
2021.12.27. - 2022.01.02.
zárva
2022.01.03.-2022.01.07.
12-20- óráig
2022.01.08.
14-20 óráig
Az intézmény 2022.01.10-én, hétfőn változatlan nyitva tartással várja a Tisztelt Lakosokat.
Egyéb napokon a nyitva tartás nem változik
Meszesné Volkovics Szilvia ig.

VÉSZ-HÍREK
VÁLLALKOZÓK ÉS ÉRTELMISÉGIEK
SZÖVETSÉGE ÜLLÉS EGYESÜLET
Tisztelt Üllésiek!
A karácsonyi készülődés jegyében Egyesületünk 2 db „SZERETET
DOBOZ“-t helyezett ki a CBA üzletben (Üllés Dorozsmai út 46. sz.) és
a COOP ABC (Üllés Dózsa György utca 29. sz.) üzletben.
A dobozokban gyűjtött adományok a már hagyományos VÉSZdisznóvágáson elkészített csomagokba kerülnek majd bele.
Ha egyetértesz a céljainkkal, ha Te is szeretnél jótékonykodni, ha
fontosnak érzed a másokra való odafigyelést, ha megteheted, akkor keresd a logónkat és tegyél egy doboz konzervet, egy csomag
kekszet, egy csokit, vagy bármilyen tartós élelmiszert vásárláskor a
DOBOZ-ba is!
Köszönettel:
VÉSZ Üllés Egyesület

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
DECEMBER

december 4-5.
december 11-12.
december 18-19.
december 24-26.
december 31- január 2.

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

06/30/3245-032
06/20/9739-149
06/30/4879-805
06/30/9653-114
06/30/9986-139
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TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. november 8-tól az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19 fertőzés) megelőzése, terjedésének megakadályozása, a Hivatal ügyfelei és munkatársai egészségének megóvása,
és a Hivatal működőképességének biztosítása érdekében az alábbi
intézkedések kerültek bevezetésre az Üllési Polgármesteri Hivatalban
történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően:
1.
2.
3.

4.

A Hivatal ügyfélterébe történő belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata, illetve szájmaszk, vagy szájat, orrot
eltakaró kendő viselése KÖTELEZŐ!
Pénztári ki- és befizetésre csütörtöki napon 8.00-12.00 óra között kizárólag előzetes időpont egyeztetéssel van lehetőség.
Települési, szociális támogatások igényléséhez szükséges
nyomtatványokat (Kérelem nyomtatványok) kihelyeztünk,
azokat a Hivatal Radnai utcai oldalán elhelyezett postaládákba
(Beadványok) kérjük bedobni! Kérem, hogy a kérelmen elérhetőséget (telefon, e-mail) jelezni szíveskedjenek.
Kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 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.

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/
Együttműködésüket köszönöm!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2021. december 6-án (hétfőn) 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Művelődési Házban, a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila
alpolgármester

TISZTELT LAKOSOK!
Szeretnénk felhívni ismételten a Tisztelt Lakosság figyelmet, hogy
a kommunális hulladékgyűjtő edényekbe TILOS hamut, fűnyesedéket, állati maradványokat, építési törmeléket és egyéb hasonló hulladékot rakni. Amennyiben az ürítéskor ilyen jellegű hulladékot lát az
edényben a rakodó nem köteles azt kiüríteni, illetve az ürítés során
keletkező sérülésekért nem tudunk felelősséget vállalni. Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Négyforrás Nonprofit Kft.

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2021. december 14-e és 28-a (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 időpont: december 7-e (keddi nap)
(a zöldhulladékszállítás megváltozott feltételeiről röviden az
augusztusi Körkép 5. oldalán a „Zöldhulladékgyűjtésről röviden”
című cikkben olvashatnak.)
A zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TISZTELT ADÓZÓ!

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

7-15 óra.

November/decemberi térítési díj befizetésének időpontja:
december 1-10-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés: december 22-én, szerdán
7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont: hétfőtől – péntekig
11.30 – 14.00 órái
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-ez esetben legyen szívesek a pontos összeget
utalni és a közlemény rovatban a számla sorszámát és a gyermek nevét feltüntetni-, 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)
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Az Életmód Klub évzáró összejövetele december 9-én (csütörtökön)
17 órai kezdettel kerül megtartásra a Napos piac épületében.
Mindenkit szeretettel várunk!
Dr. Csonka Erika és Füredi Andrea

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK!
A Mozgáskorlátozott Egyesületnek decemberben nem lesz összejövetele.
Mindenkinek békés, áldott karácsonyt kívánunk!
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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.
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.
Mindezek alapján tájékoztatom, hogy 2022. január 17. napjáig állandó jellegű helyi iparűzési adóbevallást kell benyújtania a 2021.
január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra
vonatkozóan azon vállalkozóknak, akiknek a vállalkozási tevékenysége év közben egy vagy akár több alkalommal szünetelt.
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 (vállalkozások, egyéni vállalkozók) számára 2018.01.01.-től kötelező az elektronikus ügyintézés.
A bevallás elektronikusan a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (nav.
gov.hu) keresztül az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával, a 21HIPA bevallás kitöltésével tehető meg.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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FALUGAZDÁSZ HÍREK
ÖCSG szerződések:
– A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi
gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdaságának (ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerülnek, de
ebben az esetben adategyeztetést kell végrehajtani, valamint
egy ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni. A szerződés csak a tavaly közös igazolvánnyal rendelkező őstermelőkre vonatkozik.
Szerződés leadásának a határideje a veszélyhelyzet vége2021.12.31., a szabadságolások miatt azonban kérnénk
december 16-ig hozzák be a szerződéseket.
Szerződés minta a nak honlapjáról letölthető ( www.nak.hu/
hatosagi-ugyek/csaladi-gazdasagok/letoltheto-nyomtatvanyok)
illetve falugazdász ügyfélfogadási időben segítünk a kitöltésben.
Kamarai tagdíjfizetés határideje: november 30.
–

Kárenyhítő juttatás igénylése. A kárenyhítő juttatással kapcsolatos kérelmekkel 2021. november 2-30-ig kereshetnek fel
azok a termelők, akik rendelkeznek 30%-ot meghaladó elfogadó
határozattal.

–

–

Támogatások előleg kifizetése 2021. október 16-tól megkezdődött, a kifizetés elrendeléséről szóló végzések elsősorban
saját ügyfélkapura érkeznek, ezért kérnénk, hogy nyissák meg
rendszeresen tárhelyüket. Először érkezik a végzés és utána az
utalás.
Helyszíni ellenőrzések: Az államkincstár ellenőrei lefolytatták
a támogatott területek méréseit, amiről helyszíni ellenőrzési
jegyzőkönyvet küldenek az érintett gazdáknak. A jegyzőkönyvben lévő mérésekkel, megállapításokkal kapcsolatban 8 napon
belül észrevételt lehet tenni elektronikusan.

További információ ügyfélfogadási időben:
hétfő, kedd:
8-16:00h
csütörtök:
8-16.00h
Czakóné Dudás Mónika
70/4893853
dudas.monika@nak.hu

Halász Zsolt
30/3372535
halasz.zsolt@nak.hu

30 ÉVES A POLGÁRŐRSÉG
Magyarország bűnmegelőzési rendszerében az 1991. esztendő fordulópont volt. Lakossági, népi kezdeményezésre egymás után alakultak
meg az „önvédelmi csoportok”, amelyek 1991. április 24-én szövetségbe tömörültek, és létrehozták az érdekképviseleti, érdekérvényesítő szervezetüket, az Országos Polgárőr Szövetséget. A különböző
önvédelmi csoportok is nevet változtattak, és polgárőr egyesületként
működtek tovább.
Az apró helyi egyesületekből országos mozgalommá növekvő magyar polgárőrségnek sikerült bizonyítania, hogy nem csak a saját településükön élők biztonságára tud vigyázni, hanem amikor a szükség
úgy hozza, a polgárőrök megállják helyüket az országos védekezésben és a kárelhárításban is.
A polgárőrök a koronavírus-járvánnyal összefüggésben is nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak, a veszélyhelyzeti intézkedések betartásának ellenőrzésében és karitatív feladatok ellátásában – hangzott
el a szervezet 30 éves fennállását ünneplő országos polgárőr napon,
amelyet idén Mórahalmon tartottak.
Sajnos az egyik feladat véget sem ért, hiszen a Covid-19 járvány
immár negyedik hullámát éljük, ugyan akkor az ország 2015. év után
a második legmagasabb illegális migrációs hullámmal szembesül. A
lakosság biztonságának fenntartásához pedig a polgárőrök is hozzájárulnak. Ez az önkéntes, ingyenes közösségi munka, az egyén társadalmi felelősségvállalása, a lakosság és a települések közbiztonságáért a legpozitívabb emberi cselekedetek közé tartozik.
A Polgárőrség szakmai, morális fejlődését, felkészültségét mi sem
bizonyítja jobban, mint a visszatérően megfogalmazott elismerés,
amely szerint „Magyarországon a Polgárőrség nélkül nincs közbiztonság, nincs bűnmegelőzés”. A Polgárőrség eredményeit, sikereit
elismerik az ország vezetői, Magyarország Kormánya, belügyminisztere, a rendőrség vezetői, akik stratégiai partnerként kezelik a Polgárőrséget. A Polgárőrség fejlődése, minőségi átalakulása, technikai
fejlesztése valamennyi egyesületnél, szövetségnél érzékelhető. A
Polgárőrségről szóló törvény, az egységes formaruha, az egységes
polgárőr igazolvány, a járművek egységes megjelenése mind ezt
igazolja. Illetve bizonyítják, hogy a Polgárőrség az elmúlt 30 év alatt
amatőr bűnmegelőzési szervezetből professzionálissá vált.

Köszönettel tartozunk az alapító polgárőröknek, a Polgárőrség korábbi vezetőinek, akik a „hőskorban” a mostoha körülmények és a soksok akadály, gátló tényező ellenére hittek a Polgárőrség eszméjében.
Ezek az alapító tagok fáradságot nem kímélve, önzetlenül működtették, fejlesztették a Polgárőrséget.
Ezt az örökséget adta át településünkön 2020. évben lemondott Barna Dániel 2021. évben elnöknek megválasztott Megyeri Árpádnak,
aki munkáját segíti Tari Levente titkár és legalább egy évig elnökhelyettesi munkát vállaló, korábbi elnök.
Az eltelt viszonylag rövid idő alatt új, ifjú tagokkal bővült egyesületünk létszáma, ahova várjuk településünkért tenni akaró helyi lakosok jelentkezését!
Megyeri Árpád
Üllési Polgárőr Egyesület
Tel: +36 30 4363794

www.opsz.hu
Fénykép: Üllési Polgárőr Egyesület fiatal tagjai sikeres vizsgát tettek
Röszkén az ottani polgárőr székházban.
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KARÁCSONYI KÍVÁNSÁGOK

MÁRTON NAPJÁN

MINDENKINEK

S. DUDÁS MÁRIA

Hit, szeretet és béke,
Egészség a családoknak,
Országoknak, nagy Világnak!
Karácsony havában, ünnepén,
Erre ébredjen mindenki a Földtekén!

Márton napján őszidőben
Míg ökörnyál tekereg,
Szőlős gazda hetyke bajszán
Deres harmat lepereg.

Hízott liba mája, hája,
Sül belőle tepertő,
Szinte minden kis darabja
Pecsenyeként ehető.

Szeretek, hogy szerethessenek!
Szeretek, hogy szerethess!
Szeretet az mindig jó!
Szeretet az örökké való!

Sok meleg nap volt a nyáron
Kislibák is megnőttek,
A combjukat ropogósra
Sütik ma a felnőttek.

Piros szőlő, fehér szőlő
Novemberre borrá vál,
Lopótökből a hordónál
Poharakba csordogál.

Ezért szeress mert életen át jó!
A szeretet az sohasem unott!
Ha szeretetet adsz, gyakorold!
Sokszorosát viszonzásul kapod!
S.L.

ÉLETED ÁLMA.
Az éj ha leszáll álmaid szárnyra kelnek.
Minden mit szeretnél a közeledben lesznek.
Álmodj bátran és higgy a jövőben,
mit nagyon szeretnél teljesülni fog könnyen.
Terjeszd ki kívánságod szerelemre, családra,
ha nagyon akarod tiéd lesz nemsokára.
Higgy a jövőben, küzdj a mával,
hisz te vagy életednek, egyetlen kovács.
Szalainé Erzsi
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ÖSSZEFOGÁS- KÖSZÖNET- HÁLA
12 éve, hogy templomunkban járt Márió atya egy júliusi
családi nap keretein belül. A missziós pap akkor pont a
Ferenceseknél végezte hivatását, így tudott ellátogatni
településünkre. Jelen pillanatban Kárpátalján több falu
lelki vezetőjeként végzi küldetését. Amellett, hogy papi
szolgálatát látja el, segíti megőrizni a magyar hagyományokat, magyar nyelvet és közösséget épít, hogy ne érezzék egyedül magukat az emberek.
A 12 év nem telt el kommunikáció nélkül, folyamatosan
tartottuk a kapcsolatot Márióval így azt is tudtuk, hogy
nagyon sokan, nagyon rossz körülmények között élik napjaikat. Egy sugallat volt az egész, és tudtuk cselekednünk
kell. Így hát gyors gyűjtésbe kezdtünk. Egy héttel Márió
érkezése előtt meghirdettük az akciót István atya közreműködésével, és eközben Kornél is tette a dolgát: közeli
barátainak, ismerőseinek említést tett az összefogás lehetőségéről és az eredmény fél millió forint lett.

Felajánlók:
Benzid Anikó
Bozsity Marinkó és családja
Czakó Sándor és családja
Egri Zoltánné
Farkas Attila és családja
Huszár Zoltánné
Kovács János
Kun Tamás és családja

Kurucsai Mária
Lajkó Antalné
Lajkó László
Lakatos Kornél és családja
Nagy Attila Gyula és családja
Sárközi Sándor és családja
Tandari Ferenc
Visnyei Kitti

Köszönjük azon családoknak, akik kereken 500.000 Ft-ot
ajánlottak fel a nehéz körülmények között élő Kárpátaljai
magyaroknak. Ott az átlag nyugdíj 28.000 Ft, a minimálbér 60.000 Ft körül mozog, így ebből a pénzösszegből a
rászoruló családoknak biztos, hogy kellemesebb lesz a
szeretet ünnepe is.

APRÓHIRDETÉS
-----------------------------------Savanyú káposzta a szokott
helyen, valamint komplett savanyító berendezés
(szelőgép, hordók, kádak,
súlyok) egyben eladó.
Péter Pál - Wesselényi utca
31. 06/30/822-1986
-----------------------------------Új, egyszer sem használt
kerekesszék (Rehab Zrt.)
eredeti csomagolásában,
dobozában eladó Üllésen.
Ár.: 30.000 Ft. Érdeklődni:
06 30 973 8855.
------------------------------------
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SZENT MIHÁLY-NAP
A Szent Mihály-napi rendezvény az alábbi pályázati támogatásokból
valósult meg:
A Magyar Kormány támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
által „Testvértelepülési programok és együttműködések (2021.)”
című pályázati kiírásra beadott, TTP-KP-1-2021/1-000209 számú,
„Határon átnyúló kapcsolatok Torockó-Torockószentgyörgy-Üllés”
című pályázati támogatásából.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a Nemzeti
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint lebonyolító közreműködésével „Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” c. pályázati támogatásából.

KÖSZÖNET
Üllés Nagyközségi Önkormányzat köszönetet mond a rendezvény
megvalósításában nyújtott támogatásért: Bozsity Bt, Csóti Vilmosné, Czékus-Bau Kft., Farkas Kertészet, F-Z Team Kft, JÉGÉ Kft., Ju-
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hász Attila, Fonó Néptáncegyüttes, Kincsem A Lovassportért, Egészséges Gyermekekért, A Természetért Alapítvány, Stabil Sped Kft.,
Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Üllési Folkműhely,
Üllési Polgárőr Egyesület, Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület, Vigadó
Rendezvényház, Zákányszék Község Önkormányzat.
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GYERMEK TÁNCHÁZ ÜLLÉSEN

Már több mint 12 éve annak, hogy a mórahalmi táncegyüttes vezetőjével, Csonka Attiláné Monostori Edittel közösen elhatároztuk, hogy
gyerekkorunk jó hangulatú táncházait felidézve egy táncházsorozatot
indítunk a kistérség táncoslábú fiataljainak. Célunk az volt, hogy a
kistérség néptáncosai havonta más-más helyszínen találkozhassanak egymással, és teljesen kötetlenül, szabadon szórakozhassanak
különböző népzenékre. A már ismert táncok mellett, új táncokat is
tanulhatnak a gyerekek, és természetesen alkalom nyílik az ismerkedésre is. Az évek során kialakult, hogy ősszel is és tavasszal is kétkét táncházat tartunk Mórahalmon illetve Üllésen. A táncosok már
jó ismerősként üdvözlik egymást, és tartós barátságok szövődtek az
együttesek tagjai között.
Sajnos a járványhelyzet miatt az utóbbi másfél évben nem tudtunk
táncházakat szervezni, fellépéseink is csak elvétve voltak, főleg inkább az online térbe szorultunk. Ezért volt nagyon örvendetes, hogy
október utolsó hétvégéjén újra táncházat szervezhettünk a kistérség
táncos gyerekeinek Üllésen.
Rendezvényünk október 23-án, szombaton 17 órakor kezdődött a Déryné Kulturális Központban, de az előkészületek már korábban elkezdődtek. Vajas és zsíros kenyerek készültek,
szalámi és párizsi is került rá, hagymát,
paradicsomot, paprikát, retket szeltek,
mandarint, banánt pucoltak és almát vágtak fel a segítő kezek, a szomjazóknak az
Önkormányzati Konyha dolgozói teát készítettek, a nagytermet pedig átrendeztük a
táncházra.
A kezdő időpontra minden készen állt, és
nemsokára a vendégek is megérkeztek.
Először Zádori Zsuzsanna a legkisebbeket
bűvölte el egy kis játékos, táncos foglalkozással, majd következett a nagyobbak
mulatsága. Mintegy 100 fő vett részt táncházunkon Mórahalomról, Domaszékről és
Üllésről. Felcsíki, bukovinai, csallóközi,
moldvai, mezőségi, kalotaszegi zenékre
szórakozhattak a gyerekek, a zenét a Rézhúros banda és a Szélműves zenekar szolgáltatta. Azok számára, akik nem ismerték
valamelyik táncot, a terem másik felén tanítást szerveztünk. Öröm volt látni, a sok
boldog arcot, ahogy a különböző zenékre

önfeledten táncoltak. Külön örömteli volt, hogy a legkisebbek is sokan beálltak megtanulni a nekik ismeretlen táncokat. A legnépszerűbb tánc a moldvai volt, amelyre csordulásig megtelt a tánctér. A
zenét a Szélműves zenekar játszotta, a táncokat Hajnal János segítségével tanulhatták a gyerekek. A táncok közti szünetben, aki megéhezett, vagy megszomjazott, az bármikor kedvére ehetett és ihatott
az előtérben megterített asztalokról. Persze végül elérkezett a búcsú
ideje is, amikor a vendégek köszönetet mondtak a vendéglátásért és
a kellemesen eltöltött délutánért, majd buszra szállva, hazautaztak.
Mi is szeretnénk köszönetet mondani a kulturális központnak a helyszínért, az Önkormányzati Konyha dolgozóinak a teáért, valamint a
Csoóri Sándor Alapnak és az Üllési Fonó Alapítványnak a támogatásért. Legfőképpen a szülőket illeti köszönet, akik évek óta támogatják rendezvényeinket. Rengeteg süteménnyel, zöldségekkel és
gyümölcsökkel, valamint a vendéglátásban nyújtott segítségükkel
felejthetetlenné teszik vendégeink és az üllési gyerekek délutánjait.
A szervezők nevében: Ótott Zsolt
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HALLOWEEN PARTY AZ ISKOLÁBAN
Az őszi szünetet megelőzően, október 22-én
délután 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 pedig egy-egy csokival jutalmaztuk.

•
•
•

„Szellemirtó” célbadobás, almaevés és
lisztfújás (Nagy Éva)
Udvari memóriajáték (Törzsök József)
Jósda (Szalai Vanda)

•

Just Dance! (Hódi Krisztina, Péter Kincső)
Köszönjük mindenkinek a segítségét.
angol nyelvi munkaközösség

Ez évi programjaink:
• Filmvetítés és ehhez kapcsolódó
Kahoot! vetélkedő (Megyeri Péter)
• Bátorságpróba (Lábas Kata)
• Horrorszoba (Szekeres Katalin és a 8.
osztály)
• „Tökjó” kézműves foglalkozás (CzékusDeme Zita, Lajkóné Tari Ágnes, Vereb
Denissza)
• Arcfestés (Terhes Gréta)
• „Szellemidéző” kísérletek (Kocsisné
Hecskó Ágnes, Tari Gergő 7. osztályos
tanuló)

TEODOROVITS FERENC TERMÉSZETVÉDELMI VERSENY

Az ásotthalmi ORCHIS Természetvédelmi Egyesület a tizenhatodik
alkalommal hirdette meg hagyományos természetvédelmi versenyét
a Homokháti kistérség általános iskoláinak.
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A verseny célja, hogy megismertesse a gyerekekkel a kistérség természeti értékeit, az itt élő védett növény- és állatfajokat, és felhívja
a kistérségben élők figyelmét értékeinkre.
2021. október 21-én rendezték meg a versenyt, melynek helyszíne
hagyományosan az ásotthalmi Petőfi Sándor Művelődési Ház volt.
A 3 fős csapatok az előre kiadott szakirodalom alapján készülhettek
fel. A verseny első része írásbeli feladatokból állt. A feladatlapokon
Teodorovits Ferenc életéről, a Körös-Maros Nemzeti Park és a kistérség természeti értékeiről szóló kérdésekre válaszoltak a versenyzők és egy vaktérképen a kistérség védett területei közül tízet kellett
megnevezniük. A verseny következő részében diafelismerés volt a
kistérség védett növény- és állatfajaiból. Végül térségünk jellemző fa- és cserjefajai közül kellett tizenötöt felismerni a levél vagy
a termés alapján. Ezután a versenyzők Dr. Molnár Gyula előadását
hallgatták meg, a zsűri pedig kijavította és értékelte a gyerekek feladatlapjait.
A pontszámok összesítése után került sor az eredményhirdetésre. Iskolánk csapata: Nagy Regina, Vass Boglárka (5. osztály), Börcsök
Bence (7. osztály), a harmadik helyen végzett. Minden résztvevő az
új ismereteken, élményeken kívül könyvjutalomban is részesült.
Köszönjük Vass Hajnalkának, hogy kis csapatunkat a helyszínre szállította.
Kocsisné Hecskó Ágnes
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
SZAKMAI DÉLUTÁN
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde, minden dolgozója mindig arra törekedett, hogy a gyerekek teljesen felkészülve, a megfelelő tudás
birtokában lépjék át majdan az iskola küszöbét.
Célunk az, hogy gyermekeink zökkenőmentesen kezdhessék el a tanévet. Ezért – már mondhatjuk hagyomány teremtő módon, a pedagógusok, mind óvó nénik és tanító nénik, egy-egy szakmai délutánon
közös tanácskozással is hozzájárultak, hogy a gyerekeknek megkönynyítsük ezt az átmenetet.
A két intézmény szoros együttműködése, azaz a közös szakmai tevékenységek a gyerekek számára a váltást megkönnyítő, közösen
hozott intézkedések mind-mind eredményezhetnek egy könnyebb
váltási folyamatot, amikor az óvodás gyermek iskolás lesz. Így a pedagógusokat nyílt napra szoktuk invitálni, iskolalátogatás szervezünk
a nagycsoportosoknak stb.
A III. Szakmai délután valósulhatott meg 2021.10.20-án. Ezen alkalommal Hódiné Vass Magdolna igazgatónő, Kocsisné Hecskó Ági tanár néni és az alsó tagozatos tanító nénik vártak bennünket szeretettel. Bemutatták nekünk, hogy milyen magas szintű szakmai munka
folyik az intézményükben, milyen sok színes programmal várják a
gyerekeket. A szakmai megbeszélés közben tapasztalatokat cseréltünk, betekintést nyertünk az intézménybe és azon dolgoztunk, hogyan tudnánk egymás munkáját még jobban segíteni.
A tartalmas szakmai délután alatt rengeteg finomsággal és ajándékkal vártak bennünket a házigazdák. Mindent hálásan köszönünk, és
jövőre várjuk a tanító néniket szeretettel.

Köszönjük az Üllési Írói Klubnak a meghívást, a szülőknek a gyermekek kíséretét, felkészítését és kollégáim munkáját is: Icu, Tündi, Évi
és Fábián Nóra Zita óvó néninek.
Az Írói Klub tagjai nagy szeretettel fogadták a gyermekeket, a biztató
pillantások, a taps és a sok finomság nagy örömet okozott az ovisoknak. Köszönjük szépen!
Úsztunk….vízhez szoktunk..
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde nagycsoportos gyermekeinek októberben 2 hetes úszótanfolyamra, vízhez szoktatásra nyílt lehetősége
a szegedi TISZAVIRÁG uszodában. A tanfolyamot pályázatból finanszíroztuk, illetve a kedves Szülőknek köszönhetően tudtuk megszervezni. Az Üllési Önkormányzat segített az utazásban, amelyet ezúton
is köszönünk. Dudás Feri bácsinak is nagy köszönetet szeretnénk
mondani, hogy két héten keresztül vitt és hozott bennünket biztonságosan, odafigyeléssel.
A foglalkozásokon kiscsoportos formában mindenki egyéni tudásszintjének megfelelő oktatásban részesült. A vizet megszerettetni és
az úszás alapjait elsajátítani több éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók segítettek. Egy oktató 5 gyermekkel foglalkozott, így
egyénre szóló bánásmódban részesülhettek a gyerekek.
Az első napokban még többen kicsit bátortalanul szorították a medence szélét, de minden nap egyre bátrabbak és ügyesebbek lettek
a gyermekek. A foglalkozások végén a medence széléről ugrálhattak
a vízbe a gyerekek, vagy a kinti meleg vizes medencében pancsolhattak. Az utolsó napon a szülőknek is lehetősége volt megtekinteni,
hogy mennyit ügyesedtek a gyerekek.
A kis úszók a sikeres tanfolyam elvégzése jutalmául érmet nyertek,
amelyet büszkén viseltek. Reméljük, tavasszal újabb tanfolyamon
vehetnek részt a nagycsoportosok, hiszen nagyon hasznos az úszás
mihamarabbi elsajátítása.
Külön köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak a tanfolyam lebonyolításáért, hisz kísérték a gyermekeket, segítették és vigyáztak
rájuk…..szeretettel.
Marótiné Hunyadvári Zita
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde vezetője

Büszkeségeink: Mi, ovisok is az Írói-olvasó Klub tagjai lehettünk egy
kis időre”
Az Üllési Írói Klub 2021. 10. 04-én Csukás István emléknapot tartott,
a Csigabiga óvodások részvételével. Dr. Nyáriné Tajti Anna, Anna
néni sosem felejti el az intézmény lakóit. Hónapról hónapra meglátogat bennünket és hírt ad a klub rendezvényeiről. Most 2021.10.04-én
a Manócska csoportból Kovács Lili és Bozsó Nóra Csukás István:
Sün Balázs, Gyöngyösi Endre Csukás István: Madármenyegző, a
Katica csoportból Palcsók Dóra Csukás István: Mackómese versét
adta elő.
A megemlékezésre az ügyes kis előadókat szüleik kísérték el.
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

CSALÁDI ESEMÉNYEK
HALÁLOZÁSI HÍREK
Bozsák Antalné (szül: Szécsi Katalin) november 4-én
(87 éves korában),
Kurucsai Józsefné (szül: Forrai Julianna) november 14-én
(84 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

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.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Móczár Gábornak és feleségének köszönjük a képen látható szobanövényeket, amelyek a Fontos Sándor Általános Iskola központi épületének auláját díszítik.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

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

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2021 DECEMBERI számának lapzártája
december 9-én csütörtökön lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen –
legkésőbb CSÜTÖRTÖKÖN 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő, úgy ügyfélfogadási időben
a 62/282-122 / 222 melléken Balogh Márta ügyintézőt keresse!
Határidőn túl beérkező cikkek, hirdetések megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

Azz

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Czabán Lászlónak és feleségének köszönjük a képen látható szobanövényt, amely a Fontos Sándor Általános Iskola központi épületének
auláját díszíti.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

Kft.
K

KIADJA
az

Üllés központjában levő
(Dorozsmai út 26.) ingatlanát
üzlettel, raktárakkal, udvarral!
30/39-79-111

onozomihaly@onozoagro.hu

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

