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19. JÓTÉKONYSÁGI ESTRE, FARMERES BULIBA
Program:
18.00-18.30 Vendégvárás
18.30-18.45 Megnyitó
18.45-19.30 Cica és Babóca csoport műsora
19.30-20.00 Meglepetés műsorok
20.00- VACSORA
TOMBOLA, ZENE, TÁNC hajnalig
A BELÉPŐ ÁRA: 3500-Ft

Farmer ing és farmer szoknya
farmer mellény, farmer sapka.
Felhúzhatod Magadra,
ez lesz az Est fő profilja
Várunk egy jó Farmeres Buliba
Gyere el, hisz jó lesz tutira.
A bölcsisekért és az ovisokért lesz az Est,
Egy a cél: bulizz feszt
Érezd jól Magad nálunk,
VÁRUNK, VÁRUNK VÁRUNK...!!!

JEGYEK MEGVÁSÁROLHATÓK: 2014.11.03-tól az Óvodavezetőnél.
Támogatójegyek árusítása: a Bölcsődében a gondozó néniknél,
az Óvodában az óvó néniknél (1000-Ft /db).

Tök jó nap volt az Alkotóházban

MEGALAKULT AZ ÚJ
KÉPVISELŐTESTÜLET
----------------ÜLLÉS, A HELYI
KÖZÖSSÉGI AKADÉMIA
HÁLÓZATÁNAK TAGJA

----------------SZENT MIHÁLY-NAPI
LECSÓFŐZŐ VERSENY,
KÉZMŰVESKEDÉS ÉS

TŰZGYÚJTÁS

Megalakult az új Képviselőtestület

www.ulles.hu

A MI JÖVŐNK: ÜLLÉS!
Kedves Üllésiek, Tisztelt Választópolgárok!
Az elmúlt hetekben az ország újra választási lázban égett. Lassan elcsitulnak a kampány hangjai és folytatódik az önkormányzati
munka is, a régi kerékvágásban. Nem véletlen, hogy így fogalmazok,
hiszen, bár egy kivétellel majdnem teljesen új képviselőtestülettel
vágunk neki az új önkormányzati ciklusnak, de a feladatok, amire
többen vállalkoztunk, azok nem változnak. Október 12.-től részemről
ugyanott folytatom, ahol 2006-ban elkezdtem: hittel, tisztességesen,
tele ambícióval folytatom munkám, amivel Önök megbíztak.
Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem mindenkinek a támogatását, akik alkalmasnak találtak engem arra, hogy újabb öt éven
keresztül is polgármesterként szolgáljam településünket. Köszönöm
a bíztató szavakat, az elismeréseket, illetve az építő jellegű kritikákat
is, amivel hozzájárulnak, hogy szélesebb képet kapjak falunk életéről
és tapasztalataimmal együtt egy mindenki által szerethető nagyközséget építhetünk. A választások előtt minden háztartásba eljuttattam egy kiadványt, ami tartalmazza eddigi eredményeinket, illetve
a következő ciklusban általam fontosnak tartott célokat is, amiért
igyekszek minden lehetőséget megragadni, hogy meg is valósítsam.

Ahhoz, hogy öt év múlva sikerrel gondoljunk a múltra, ahhoz természetesen
elengedhetetlen a képviselőtestület támogató hozzáállása, a képviselők településünk
fejlődését segítő ötleteinek megvalósítása.
Hiszem, hogy minden képviselő jelölt azért
indult az önkormányzati választáson, mert
tenni akart ezért a közösségért, amit ezúton
is megköszönök.
Kedves Üllésiek!
A jövőről vajmi keveset tudhatunk, de célkitűzéseim szilárd alapokon nyugszanak. Eddig is és ezután is fontosnak tartom a hagyományainkon alapuló fejlődés támogatását, valamint a fejlesztések mellett
a szigorú gazdálkodás betartását. Tudom, hogy célkitűzéseimet csak
Önökkel együtt, szövetségben tudom, tudjuk csak megvalósítani. Ezért
fontos volt számomra a bizalom, amit október 12-én megerősítettek,
hiszen együtt teszünk falunk jövőjéért, mert a mi jövőnk: Üllés.
Köszönettel és tisztelettel: Nagy Attila Gyula
polgármester

SZENT MIHÁLY-NAPI LECSÓFŐZŐ VERSENY, KÉZMŰVESKEDÉS ÉS TŰZGYÚJTÁS
Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” országos programsorozat keretében
szeptember 27-28-án megrendezésre került
hagyományosan a Lecsófőző verseny és a
Szent Mihály-napi tűzgyújtás. Az Alkotóház
udvarán lebonyolított Lecsófőző versenyen a
csodálatos napsütésben mindenki jól érezte
magát, a gyerekek rajzolással is lefoglalhatták magukat. Akár lovaskocsikázással is
múlathatták az időt Hunyadvári István bácsi
kis fogatának köszönhetően. Az asztalokon
sorakoztak a paprikával, paradicsommal,
hagymával, tojással, virslivel, kolbásszal és
füstölt csülökkel teli, szemet gyönyörködtető tálak, melyek később a bográcsban rotyogtak, várva, hogy az ínycsiklandózó étel
elkészüljön belőlük. Üllésen és környékén
közkedvelt e zöldségek termesztése, így a
hozzávalók szinte adták magukat. A megjelent civil szervezetek és családok 12 csapatot alkottak.
A három fős szakmai zsűri döntése alapján
– a győztes - azaz a Lecsólovag Sáringer
Imre Szatymazról, a Királydinnye csapat tagja lett a családias hangulatú
rendezvényen.
– a második helyezett Baranyi László
vezetésével a Lila Akác köz,
– harmadik helyezett a Vitamin Bombázók állhattak Tanács Ildikóval az élen.
– Különdíjban részesült Halácsi Tivadarné csapata, a Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus.
Az immáron lecsólovagrend tagjává váló
Sáringer Imre kukta sapkát, a Lecsófőző verseny logójával ellátott kötényt és egy nagy
díszített fakanalat vihetett haza kiváló eredményéért.
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A zsűrit Illés Józsefné, az Önkormányzati
Konyha korábbi vezetője, Kiss Gábor Gergő,
a Délmagyarország napilaptól, illetve a Bali
23 Étterem főszakácsa, Papp Krisztián erősítette.
Az országosan összehangolt Szent Mihály-napi tűzgyújtáson délelőtt a kézműves
foglalkozás folyamán tűztündéreket és boszorkányokat készítettek a gyerekek felnőttek közreműködésével. Eközben a derűs
hangulatról a Királydinnye Citerazenekar
gondoskodott. A szorgoskodás közepette
finom pogácsák is sültek az Alkotóház kemencéjében. Délután táltos dobolás szórakoztatta a kilátogatókat a Vásártéren, illetve
a naplementét követően tüzes íjászok lovas

kísérettel, tűzzsonglőrök és közös szalonnasütés a tábortűznél. A Fonó Néptáncegyüttes moldvai táncokkal járta körbe a tábortüzet. Szerencsére kellemes őszi idő várta
az érdeklődőket, csak estére kellett jobban
felöltözni. Még egy sólyom is kilátogatott
gazdájával az eseményre.
Azt hiszem, szeptember utolsó hétvégéje méltó módon zárta a hónapot, a két
program belopta magát az emberek szívébe.
Kívánom, legyen még sok ilyen élményben
részünk, melyek csak növelik a közösséghez
való tartozás érzését.
Írta: Olasz Bettina
2014.09.28.

www.ulles.hu

MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐTESTÜLET
A Képviselőtestület alakuló ülését október 21-én tartotta az Üllési
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.
A Himnusz meghallgatása után az alakuló ülést Nagy Attila Gyula
polgármester nyitotta meg. A megnyitó után Csongrádi László, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás
lebonyolításáról és annak eredményéről szóló tájékoztatót.
A Képviselőtestület összetétele a 2014. október 12-i önkormányzati
választásokat követően az alábbiak szerint alakul:
polgármester:
Nagy Attila Gyula
képviselők:
Juhász Attila
Barna Dániel
Dudás János
Mihálffy László Imre
Dr. Faragó-Mészáros Judit
Németh László
1) Napirendi pontként a képviselők eskütételére, 2) napirendi pontként Nagy Attila Gyula polgármester hivatali esküjének letételére
került sor.
A polgármester 3) napirendként ismertette 5 évre szóló polgármesteri programját.
A képviselők 4) napirendként megválasztották a Pénzügyi Bizottságot, melynek tagjai:
Mihálffy László Imre (elnök),
Németh László (tag) és
Maróti Mihály (külsős tag).
A testület megválasztotta az Ügyrendi Bizottságot is, melynek tagjai:
Dudás János (elnök),
Barna Dániel (tag) és
Fodorné Bodrogi Judit (külsős tag).
A bizottsági tagok megválasztása után került sor a bizottsági, nem
képviselő tagok eskütételére.
5) napirendként – titkos szavazással - az alpolgármester megválasztására került sor. Az 5 éves testületi ciklus alpolgármestere Juhász
Attila lett.
A képviselők a 6) és 7) napirendi pontokban a polgármestert illetményét és költségtérítését, valamint az alpolgármester tiszteletdíját és
költségtérítését szavazták meg.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. §-a alapján meghozott döntés
szerint a képviselők a polgármester illetményét 448.726 Ft-ban, az

Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján járó költségtérítés mértékét 67.309
Ft-ban állapították meg.
A képviselők az alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 71. § (5) bek
és 80. § (2) bek alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában, 157.055 Ft-ban, továbbá az Mötv. 80. § (3)
bekezdése alapján járó költségtérítés mértékét 23.558 Ft-ban állapították meg. (Az Mötv szerint a tiszteletdíj a társadalmi megbízatású
polgármestert tiszteletdíjának 70-90 %-a közötti mértékben állapítható meg. Az Mötv. szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester
a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre
jogosult)
8) napirendi pontként a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának,
juttatásainak megállapítására került sor.
A Képviselők tiszteletdíja döntés után, a 13/2014.(X.22.)önkormányzati rendelet 1-2.§-a szerint:
1. § A képviselő havi tiszteletdíja /alapdíja /a mindenkori köztisztviselői illetményalap 80 %-a.
2. § (1) A bizottsági elnökök havi tiszteletdíja az alapdíjon felül az
alapdíj 15 %-a.
(2) A bizottsági tag tiszteletdíja - ha a bizottság tag egyben képviselő
is - az l. §-ban megjelölt alapdíjon felül, az alapdíj 10 %-a.
(3) A bizottsági tag tiszteletdíja – ha a bizottsági tag nem képviselő –
az l. §-ban megjelölt alapdíj 60%-a.
(a köztisztviselői illetményalap összege: 38.650 Ft)
A képviselők a következő napirendként a képviselőtestület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatáról döntöttek. (a rendeletet a testület november 5-i ülésén módosítják majd)
A képviselők az ülésen 10) napirendi pontként az összeférhetetlenségi okokról és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről kaphattak
tájékoztatót.
Dr. Sugár Anita jegyző

ÜLLÉS KÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉREM

- JAVASLATKÉRÉS A DÍJAZOTT SZEMÉLYÉRE Üllés Község Képviselőtestülete 2008.
június 10-i testületi ülésén 20/2008. (VI.11)
Kt.ör rendeletet alkotott Üllés Községért Érdemérem adományozásáról.

Javaslatot tehetnek:
a) a Képviselőtestület tagjai,
b) a képviselőtestület bizottságai,
c) a jegyző, illetve az önkormányzati intézmények vezetői,
d) a helyi civil szervezetek,
e) érdekképviseleti csoportok,
f) magánszemélyek

Érdemérem adható „azon személyek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezetnek az elismerésére,
akik a település fejlesztésében, közéleti,
kulturális és gazdasági életében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve annak
révén a község értékeit növelő, maradandó
eredményeket értek el.”

Az ajánlásokat legkésőbb november 30ig Üllés Nagyközség Képviselőtestületének
címére Nagy Attila Gyula polgármesterhez
kell eljuttatni.

Az érdemérem elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.

Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott közösség, személy tevé-

kenységének, működésének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező tevékenység leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak társadalmi, községi közösségi hasznosságának méltatását.
A Képviselőtestület december 10-i ülésén dönt az adományozott személyéről. A díj
ünnepélyes keretek között, december 21-én
- Advent negyedik vasárnapján - a „Karácsonyvárás” rendezvénysorozat keretében
kerül átadásra.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
A települési polgármester és képviselőtestület tagjainak választásán 2609 üllési választópolgár szavazhatott. Szavazóként a három szavazókörben összesen 933 fő jelent meg, ez 35 %-os részvételt jelent.
Nagy Attila Gyula polgármesterre a 933 megjelent szavazó 861 érvényes szavazatot adott le, más polgármester jelölt nem volt. A következő 5 évre megválasztott polgármester: Nagy Attila Gyula
A képviselőtestület tagjainak megválasztása esetében a 933 megjelent szavazó 909 érvényes szavazatot adott le a jelöltekre.
Üllés Nagyközség képviselőtestület tagjainak száma 6 fő.
A képviselő jelöltekre leadott szavazatok a következőképpen alakultak:
Jelölt neve
Dobi Zsolt
Dr. Faragó-Mészáros Judit
Németh László
Egri Zoltánné
Jász Péter
Dudás János
Mihálffy László Imre
Barna Dániel
Juhász Attila
Megyeri Árpád
Fodorné Bodrogi Judit

Jelölő szervezet
JOBBIK
Független
JOBBIK
Független
Független
Független
FIDESZ-KDNP
Független
Független
Független
Független

Kapott érvényes szavazat
251
391
353
279
287
460
415
520
578
201
344

Mandátum
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
Helyi Választási Iroda

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
Üllés Nagyközségi Képviselőtestület az
elmúlt időszakban három ülést tartott.
Az szeptember 24-i soros, nyílt ülés
keretében a képviselők döntöttek:
– a település közbiztonsági helyzetéről
készült rendőrségi és polgárőri beszámolók
elfogadásáról,
– a Gazdasági Program végrehajtásának
értékeléséről a 2010-2014. évekre vonatkozóan,
– Nagy Attila Gyula polgármester Üllés
külterület állapotának szóbeli értékelése elfogadásáról,
– a Tata Telcoline gépjármű értékesítéséről,
– a haszonbérleti díjak felülvizsgálatáról,
– az Étkeztetés Szakmai Programjának
módosításáról,
– a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójáról (a önkormányzat nem csatlakozott
a felhíváshoz),
– a Startmunka mintaprogram „Tanyai
mindenes” segítő szolgálat létrehozása a
Homokháti Kistérségben részének, valamint
a Startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági utak rendbetétele” részének partnerségi
szerződése partnerségi szerződése elfogadásáról.
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A képviselők módosították a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
és azok térítési díjáról szóló 6/2014.(IV.10.)
önkormányzati rendeletet. (a módosító rendeletet a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és Titkárságán tekinthetik meg. A
módosítással egységes szerkezetbe vett
rendeletet a www.ulles.hu/rendeletek link
alatt találhatják meg.)
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– az Üllés Dorozsmai út 82. szám alatti
bérlakás bérletére vonatkozó pályázat elbírálásáról,
– az étkezési térítési díjhátralékosok
ügyéről. (A képviselők az étkezési térítési díj
hátralékosok listáját áttekintették. Döntöttek
arról, hogy a hátralékosokat szólítsák fel, és
amennyiben a tartozásukat 15 napon belül
nem rendezik, úgy az étkezési szolgáltatásukat függesszék fel.)
Az október 1-jei rendkívüli, nyílt ülés
keretében a képviselők döntöttek:
– a szociális célú tűzifavásárlás pályázat
benyújtásáról, és a szükséges önerő biztosításáról.
Az október 9-i rendkívüli, nyílt ülés keretében a képviselők döntöttek:

– a 2014. évi önkormányzati választásokat lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak jóváhagyásáról, és a
– Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről, ugyanazon
tárgykörben új rendelet megalkotásáról.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– „az „Üllési Talentum” ösztöndíj megalapításáról, a felsőoktatási intézményben
tanulók támogatásáról” szóló rendelet alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett ösztöndíjkérelmek elbírálásáról. (A felhívásra 12
db pályázat érkezett be, ebből a 9 érvényes
pályázatot 6.000 Ft/hó ösztöndíjban részesítette a szorgalmi időszak 10 hónapjára.)
(Az ülések anyagát, előterjesztéseit
a Polgármesteri Hivatal Titkárságán és a
www.ulles.hu honlapon a http://www.ulles.
hu/kepviselotestulet/kepviselotestuletiulesek-anyaga-eloterjesztesek/2014-ev
link alatt, a jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal titkárságán, valamint a www.
ulles.hu honlapon a http://www.ulles.hu/
kepviselotestulet/2014-kepviselotestuletjegyzokonyvek link alatt tekinthetik meg)
Nagy Attila Gyula polgármester

www.ulles.hu

„VIRÁGOS ÜLLÉSÉRT MOZGALOM” – 2014. DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG
A „Virágos Üllésért Mozgalom” díjátadó ünnepség megrendezésére szeptember 30-án ünnepélyes keretek között került sor.
Az előző évhez hasonlóan az idén is egy független, nem helyi lakosokból álló, bordányi illetőségű bizottság értékelte az ingatlanok virágosítását és rendezettségét. Minden utcát, dűlőutat végigjártak és választották ki a „Legvirágosabb ház”-akat és a „Legrendezettebb ház”-akat.
Az értékelő bizottság által kiválasztott ingatlanok tulajdonosai az oklevelet és a díjat - ünnepélyes keretek között - Nagy Attila Gyula
polgármestertől vehették át.
A díjazottak névsora:
VIRÁGOS HÁZAK
Cím
Név
Rózsa dűlő 19.
Zádori Mónika
Kossuth dűlő 6.
Vér Istvánné
Árpád dűlő 170.
Tajti Gábor
Petőfi dűlő 152/1.
Onica Ioan
Ady Endre utca 1.
Sipos Vilmosné
József Attila utca 20.
Szekeres Mihály
Huszár utca 12.
Forrai Zoltán
Erkel Ferenc utca 29.
Huszár Györgyné
Móra Ferenc utca 5.
Szűcs József
Dózsa György utca 89.
Nagy Ernő
Kölcsey Ferenc utca 34.
Kálmán Ferencné
Wesselényi utca 24.
Kálmán Ferencné
Székely utca 9/B.
Gyuris Gézáné
Erdélyi utca 52.
Dávid János
Fehérvári utca 17.
Sztarek Jánosné
Fogarasi utca 27.
Radnai utca 19.
Lajtár Ilona
Bem József utca 32.
Maróti Róbert
Petőfi Sándor utca 12.
Csóti Vilmos
Arany János utca 49.
Horváth Károlyné
Jókai utca 15.
Fekete János
Makarenkó utca 6.
Bakó Jánosné
Szent Margit utca 29.
Borbély Imréné
Ruzsai út 17.
Zádori Zoltánné
Kis utca 21.
Peták Antal
Vásártér utca 20.
Czakó Krisztián
Piac utca 3.
Hegedűs István
Víztorony utca 12.
Dobi Zsolt
Dorozsmai út 59.
Pataki András
Széchenyi utca 4.
Kádár-Németh Attila

TESTÜLETI
ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2014. november 5-én
(szerdán) 16 órakor ülés tart a
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő
termében, melyre meghívja a település lakosságát.
1) A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
2) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

RENDEZETT HÁZAK
Cím
Név
Rózsa dűlő 29.
Deme Antal
Kossuth dűlő 19/1.
Dudás Dániel
Árpád dűlő
Petőfi dűlő 20.
Forrai Péter
Ady Endre utca 7.
Barna Antal
József Attila utca 4.
Farkas István
Huszár utca 54.
Kisalbert Gábor
Erkel Ferenc utca 25.
Székács Péter
Móra Ferenc utca 17.
Vidéki István
Dózsa György utca 49.
Csongrádi László
Kölcsey Ferenc utca 7.
Mészáros Tamás
Wesselényi utca 46.
Rácz Mihályné
Székely utca 15.
Farkas Csaba
Erdélyi utca 50.
Fábián Károly
Fehérvári utca 31.
Soós Róbert
Fogarasi utca 33.
Kucska József
Radnai utca 10/1.
Egri Zoltán
Bem József utca 36.
Busa Mihály
Petőfi Sándor utca 18.
Szögi Dávid
Arany János utca 16.
Dr. Nyári Károly
Jókai utca 8.
Gyuris Sándor
Makarenkó utca 11.
Farkas Zoltán
Szent Margit utca 5.
Fábián Gábor
Ruzsai út 35.
Maróti József
Kis utca 23.
Kóbori Kovács Béla
Vásártér utca 10.
Dudás Györgyné
Piac utca
Víztorony utca 14.
Seres Attila
Dorozsmai út 56.
Czakó Sándor
Széchenyi utca
-

TALÁLT SZEMÜVEG

TALÁLT KERÉKPÁR

Üllés nagyközség jegyzője ezúton közhírré
teszi, hogy szeptemberben a Polgármesteri Hivatal ablakában találtak egy olvasószemüveget.
Amennyiben ráismer az elveszett tárgyra, úgy
kérjük, hogy ügyfélfogadási időben, személyesen jelentkezzen az Üllési Polgármesteri Hivatalban, az elveszett tárgy átvétele céljából.
Felhívjuk az átvételre jogosult (tulajdonos,
használó) figyelmét arra, hogy a talált tárgy
feletti rendelkezési jogot (tulajdoni jog, bérleti
jog, használati jog), hitelt érdemlően igazolni
kell (pl. okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási
eszközzel) és csak ennek vizsgálatát követően
kerülhet kiadásra a tárgy, egy átadás- átvételi
jegyzőkönyv felvétele mellett.

Üllés nagyközség jegyzője ezúton közhírré
teszi, hogy szeptemberben Üllésen, a Dózsa
György utcában találtak egy kerékpárt. Amenynyiben ráismer az elveszett tárgyra, úgy kérjük,
hogy ügyfélfogadási időben, személyesen jelentkezzen az Üllési Polgármesteri Hivatalban,
az elveszett tárgy átvétele céljából.
Felhívjuk az átvételre jogosult (tulajdonos,
használó) figyelmét arra, hogy a talált tárgy feletti rendelkezési jogot (tulajdoni jog, bérleti jog,
használati jog), hitelt érdemlően igazolni kell (pl
okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási eszközzel)
és csak ennek vizsgálatát követően kerülhet
kiadásra a tárgy, egy átadás- átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.
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TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS ÉTKEZÉSRŐL
Szeretnénk felhívni a szociális étkezésben részesülők figyelmét néhány fontos információra:
– A hozzátartozó köteles azonnal bejelenti, ha kórházba kerül a szociális étkeztetésben részesülő személy. Ebben az
esetben le kell mondani az étkezést (család
sem viheti el az ebédet), mivel az ellátott egy
időben nem vehet igénybe két ellátást. A bejelentés megtehető telefonon (30/349-5469Szociális Központ, vagy 30/324-7590- Önkormányzati Konyha) vagy személyesen az
Önkormányzati Konyhán, illetve a Szociális
Központban.
– Ha az ellátott a szociális étkezést
egybefüggően 2 hétig nem veszi igénybe,
akkor köteles az ellátást szüneteltetni. Ebben az esetben be kell fáradnia a Szociális
Központba (6794, Üllés, Radnai u. 22.), szüneteltetni az ellátást.
– Üllés Nagyközségi Képviselőtestület
6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról” szóló
önkormányzati rendelet módosításra került.
A Rendelet 3. §-a az alábbi (5), (6) és (7) bekezdéssel egészült ki:
„(5) Az ellátott köteles a szolgáltatás
felülvizsgálatában együttműködni. Ha az
együttműködést megtagadja, az ellátás a
hónap utolsó napjával megszüntetésre kerül.
(6) Az ellátott kérheti a szolgáltatás szüneteltetését, maximum 1 hónapra. Az 1
hónap eltelte után újbóli igénylés nélkül a
szolgáltatás megszüntetésre kerül.
(7) Az ellátott a diétás étkezést orvosi
javaslatra jogosult igénybe venni. „
Tisztelettel kérnénk minden szociális
étkezést igénybevevő ellátottunkat a fentiek betartására!
Baloghné Móczár Gabriella
Szociális segítő

NAGY ATTILA GYULA POLGÁRMESTER
RENDHAGYÓ MÓDON KÖSZÖNTÖTTE A
90 ÉVES ÖRDÖG MIHÁLY BÁCSIT
Kivételesen nem otthonában, hanem az
üllési Horgásztónál lepte meg településünk
vezetője Ördög Mihály bácsit október 3-án,
aki – miután ilyen szép kort élt meg – még
mindig aktívan horgászik (éppen horgászott
érkezésünkkor is) a szép őszi időben, kerti
munkát végez, vezet, tehát folyton szorgoskodik, nem tud csupán otthon ülni. Az idős
ember meghatódva, boldogan vette át ajándékát és a részére készített emléklapot.
Még sok-sok boldog esztendőt, rengeteg
halat, erőt-egészséget kívánunk Misi bácsinak! Isten éltesse!
Írta: Olasz Bettina

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

2014. október 20-án töltötte be 90. életévét Kómár Imréné. Erzsike nénit Nagy Attila
Gyula polgármester köszöntötte hivatalában.
A meghitt ünnepségre az ünnepeltet rokonai,
gyermekei és testvérei kísérték el.
A köszöntést követően megbeszélték az
élet nagy dolgait, szót ejtettek a családról, a
tennivalókról is.
Végezetül a polgármester úr azzal búcsúzott el Erzsike nénitől, hogy 5 év múlva, a
következő kerek évfordulókor is köszönteni
szeretné majd.
Születésnapja alkalmából további jó
egészséget kívánunk!
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SZOCIÁLIS KÖZPONT
HÍREI
2014. szeptember 30-án a nappali ellátásban résztvevők a Szociális Központban
idősek napi rendezvényen vettek részt. A
Fontos Sándor Általános Iskola 4. osztályos
tanulói egy nagyon szép műsorral kedveskedtek az időseinknek, amit ezúton is szeretnénk nekik, és felkészítő tanítóiknak megköszönni. A műsor után közös csemegézés és
beszélgetés közben lehetőség volt a korábbi
rendezvények alkalmával készült képek megtekintésére.
Október 1. napján, az Idősek Világnapja
alkalmából rendezett ünnepségen is részt
vettünk a Déryné Kulturális Központban pár
ellátottunkkal. A színvonalas műsor, a finom
vacsora és a kellemes beszélgetés tette még
szebbé ezt a napot.
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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ÜLLÉS, A HELYI
KÖZÖSSÉGI
AKADÉMIA
HÁLÓZATÁNAK TAGJA
Községünk – a térségben egyedüliként
csatlakozott az ÁROP-2.2.22-2013-20130001 azonosító számú, ”Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak”
című projekthez.
A projekt keretén belül „A mi jövőnk Üllés” alcímmel egy hosszú távú
településtratégia készül azt megcélozva,
hogy Üllés lakosságmegtartó képessége és
lehetőségei kidolgozásra és feltárásra kerüljenek a település lakosságának széles köréből meghívottak által.
A későbbiekben a kidolgozott anyag a
lakosság széles rétegei számára is elérhető
lesz.
Nagy Attila Gyula
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BÉRLAKÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRE
Üllés nagyközség polgármestere az önkormányzat tulajdonában álló 52,54 m2 alapterületű, Üllés Dorozsmai út 82/4. szám alatti
bérlakás igénybevételére pályázati felhívást
tesz közzé.
A pályázat benyújtásának határideje 2014.
november 30.
A Képviselőtestület december 10-i ülésén
dönt a beérkezett pályázatokról.
A lakásbérleti jogviszony kezdete: 2015. január 1-je.
A bérbeadás jövedelmi és egyéb feltételeit a
képviselőtestület „Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek
bérbeadásáról” szóló 10/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
Információ és pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban a Titkárságon Vassné Balogh Mártánál kapható.

NEM BIZTONSÁGOS MOZGÓ FAÁRUSOKTÓL
VÁSÁROLNI!
Közeleg a fűtési időszak. Megjelenhetnek
az alkalmai, házról házra járó árusok, akik tűzifát próbálnak meg értékesíteni. Valamilyen
kapcsolatra, előző megrendelésre hivatkozva, illetve egyes csapatok a fát nem mázsálják, hanem hordónyi egységekben árusítják.
Egy hordónyi fát 40-50 kg-nak számolnak, a
fa mázsáját pedig feltűnően alacsony áron
ajánlják, a kifizetéskor viszont ezek az árak
nagyon gyorsan emelkednek. Figyelmeztető
jel az is, hogy az eladáskor valamennyi árus
száraz tűzifáról beszél, akkor is, ha szemmel
látható annak ellenkezője, tehát ezen kijelentés sem egyezik legtöbbször a valósággal!

Kérjük Önöket, hogy fogadják meg
tanácsunkat: kocsiról árusító idegen személyektől tűzifát ne vásároljanak, bízzanak a fix telephelyen árusítókban és így
elkerülhetik, hogy becsapott áldozattá
váljanak!
Ugyanez az intelem vonatkozik az
egyéb árucikkeket kínáló alkalmi árusokra. Legyenek körültekintőek. Ne bízzanak
meg az idegenekben!

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN KÖZZÉTESZÜNK
NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓT,
TELEFONSZÁMOT:
Néhány fontos információ a Mórahalmi Rendőrőrsről
A Mórahalmi Rendőrőrs címe:
6782 Mórahalom Kölcsey u. 2/B. /Riasztási Központ/
Telefon: 62/581-040, fax: 62/581-041
Az őrsparancsnok fogadó órája:
Minden hónap első hétfőjén 14-16 óráig
Üllési körzeti megbízott fogadó órája: Minden héten csütörtökön 08-10 óráig
Telefon száma:
Zámbó Gábor r.ftőrm..: 06/20-2095313
Klacsák Tamás r.ftőrm.: 06/20-2326655
Üllés (és a Rendőrőrs) közigazgatási területéről vezetékes hálózatból indított 107
segélyhívó számot a Mórahalmi Rendőrőrs ügyelete fogadja.
Az Üllési Polgárőr Egyesület részéről elérhető:
Barna Dániel elnök: 06/30-5878026

Nagy Attila Gyula
polgármester

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLET HÍREI
A Mozgáskorlátozott Egyesület Üllési
Csoportjának következő összejövetele 2014.
november 14-én, pénteken 15 órai kezdettel
kerül megrendezésre az Alkotóházban.
Az ünnepi készülődésre, pogácsasütésre
mindenkit szeretettel várunk!!
Lapuné Füredi Andrea
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EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT
Idén szeptember 29-október 3-a között került sor az Egészségvédelmi Hét megrendezésére.
A helyszínek a vizsgálatokhoz igazodva a Déryné Kulturális Központban, a Védőnői Tanácsadóban, az I. számú háziorvosi rendelőben, a Szociális Központban, a Csigabiga Óvodában, a Fogorvosi
Rendelőben kerültek megrendezésre.
A szűrővizsgálatok mellett a lakosok részt vehettek többek között
egészségmegőrző tornán, fitnesz tornán is.
Szeptember 30-án került sor a Virágos Üllésért – „Legvirágosabb
ház” és a „Legrendezettebb ház” díjátadó ünnepség megtartására. (a
díjátadó ünnepségről, a díjazottakról „Virágos Üllésért Mozgalom” –
2014.. Díjátadó ünnepség” című cikk alatt olvashatnak).
Október 2-án került megrendezésre a Hangulatjavító Est. Elsőként Dr. Varga Katalin pszichiáter szakorvos, majd Dr. Csonka Erika
háziorvos előadását hallgathatták meg a jelenlévők – „Kommunikáció és zavarai, avagy miért nem értjük egymást?” címmel. Ezt követően lelkiállapotukat jelző tesztet tölthettek ki. A szünetben a szorgos
kezű hölgyek süteménycsodáit kóstolhatták meg a jelenlévők.
A süteménysütő versenyen
Dr. Szegedi Mónika
Köles puffja,
Kádár-Németh Erzsébet
Sós pogácsája,
Böröcz Józsefné
Joghurtos almás lepénye,
Fodor Józsefné
Mama kiflije,
Sárközi Györgyné
Almás pitéje,
Rutai Vincéné
Meggyes joghurtos piskótája,
Makráné Körtvélyesi Tünde Diabetikus csupa csoki muffinja,
Hecskó Józsefné
Szalagárés diós keksze,
Jernei Jánosné
Zabos almás kókuszgolyó és
szezámmagos sós pogija,

Barna Dezsőné
Patakiné Németh Ilona
kapott elismerést és díjazást.

Barackos joghurtos süteménye,
Kávés magvas csemegéje,
Banán kenyere,
Diabetikus joghurt tortája

A süteménykóstoló után a Dr. Varga Katalin vezetésével közös
meditáción vehettek részt a jelenlévők.
A hét sikeres lebonyolításához több cég, szervezet, illetve magánszemély is hozzájárult.
Szeretném megköszönni Dr. Ország Orsolya és Dr. Csonka Erika háziorvosoknak; Dr. Vezendi Tamás fogorvosnak; Kiss Ilona és
Lajkóné Lovai Éva védőnőknek; Balogné Móczár Gabriellának a
Szociális Központ tagintézmény vezetőjének, és az intézmény dolgozóinak; Mihálffy Lászlóné laborasszisztensnek; Meszesné Volkovics
Szilviának, a Déryné Kulturális Központ megbízott vezetőjének és az
intézmény dolgozóinak; a Technikai Csoport dolgozóinak; a Mátrix
Közhasznú Alapítvány részéről Dudás Zsanettnek; és a szűrővizsgálatokon segédkező valamennyi személynek (Dinnyés Gézánénak,
Hajdú Lászlónénak) és Tanács Zoltánnak.
Köszönetet mondunk továbbá a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztályának, a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézetének, a Máltai Szeretetszolgálat Üllési csoportjának, a
Szent Pál Patikának, az Üllési Alkotóháznak, a Csigabiga Óvodának, és
az alábbi gyógyszergyártó és forgalmazó cégeknek: Richter Gedeon
Nyrt., SANDOZ, Pfizer, Pezomed Kft, Hipp Kft, Dr Peithner Kft.
Nagy Attila Gyula
polgármester

TÜDŐSZŰRŐ
EREDMÉNYEK
A térítésköteles tüdőszűrések (pl. 40 éves kor alatt,
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat címén végzett) negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten
belül postázzák az illetékes háziorvosoknak - a negatív
leleteket az érintett lakosok tőlünk vehetik át.
A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szűrés elvégzése után 4 héttel
a területileg illetékes, Mórahalmi Tüdőgondozó Intézetben (Mórahalom Millenniumi sétány 7.) vehetők át – a
62/281-008-as telefon egyeztetett időpontban.
(Akinek nincs szüksége a tüdőszűrő eredményre,
annak nem feltétlenül kell elmennie érte. Ha valakit
kiszűrtek, ki fogják értesíteni, behívják további vizsgálatra. A behívás még nem jelent feltétlenül rosszat,
csak egy újabb vizsgálatot.)
A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása
akár térítésköteles, akár térítésmentes tüdőszűrésről
van szó, a Mórahalmi Tüdőgondozó Intézetben (cím
fent) történik.
Dr. Csonka Erika, Dr. Ország Orsolya háziorvosok

FELHÍVÁS!
Azok a nők, akik az Egészségvédelmi Hét keretében végzett rákszűrésen 2014. szeptember 30-án
megjelentek, a leletüket a Tanácsadóban átvehetik.
Fogadóóra: hétfő-péntek 8-9 óráig.
Védőnők
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Egészségvédelmi Hét – szűrővizsgálat

DIABETIKUS CSUPA CSOKI MUFFIN

(A HANGULATJAVÍTÓ EST SÜTISÜTŐ VERSENYÉNEK EGYIK REMEKE)

Hozzávalók:
10 dkg kakaópor
30 dkg tönkölybúza liszt,
1 sütőpor
15 dkg margarin
4 dl tej
4 db tojás
10 dkg xilit, vagy eritrit (édesítőszer)
1 tábla diabetikus csoki
pici rum

Elkészítése:
A muffin készítésnél fontos, hogy a száraz és a nedves hozzávalókat külön keverjük össze.
Nedves hozzávalók: az édesítőszert a

margarinnal habosra keverjük, majd
egyenként hozzáadjuk a tojásokat, végül
beletesszük a rumot, a tejet.
Száraz hozzávalók: a lisztet összekeverjük a sütőporral, a legvégén adjuk hozzá
a kakaóport.
A legvégén a nedves és a száraz hozzávalókat összekeverjük.
A tésztát muffin formákba kanalazzuk,
majd az apróra tört csokival megszórjuk.
A muffinokat 180 fokos előmelegített sütőben, kb. 25 percig, tűpróbáig süssük.
(amikor már a beleszúrt tűre nem ragad
a tészta.)
Jó étvágyat!
(beküldte: Makráné Körtvélyesi Tünde)
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KISÁLLATVÁSÁR ÜLLÉSEN
Üllésen a Kisállatvásár minden hónap második szombatján kerül megrendezésre. November hónapban 8-án, szombaton – 7-12 óráig.
A vásár helyszíne a Napos Piac melletti Vásártér.
A piacon megtalálhatók mindenféle hobbi- és haszonállatok - a fehér egértől a pónilóig.
A vásárra várunk minden érdeklődőt, eladni és vásárolni szándékozót!
Az árusítással kapcsolatosan Tanács Zoltánnál a 30/265-0654-es telefonszámon lehet érdeklődni.

HASZNÁLTCIKK PIAC!
Üllésen a kisállatvásárral egyidejűleg – a Vásártéren – Használtcikk piac lesz.
Akinek van megunt, feleslegessé vált holmija, az azonnal csomagoljon és szombaton
reggel hozza ki a piactérre. Hozhattok bármit: pl: könyvet, játékot, ruhát, kerékpárt, műszaki
cikkeket stb.
A piaci árusítás ingyenes.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – NOVEMBER
Rendelési idő:
hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti Állatorvosi Rendelőnél. Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996,
06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2014. november 1-2.
2014. november 8-9.
2014. november 15-16.
2014. november 22-23.
2014. november 29-30.

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

06/30/3245-032
06/30/9986-139
06/20/9739-149
06/20/4763-517
06/30/9653-114

KISMAMÁK KÖSZÖNTÉSE
A SZOPTATÁS VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
Az anyatej az életet jelentette régen és
napjainkban is, ezért ünnepeljük az egész
világon augusztus 1-én a Szoptatás Világnapját.
Az anyatej olyan egyedülálló, csodálatos táplálék, mely a csecsemő változó igényeihez alkalmazkodik. Elősegíti az ideális
fejlődést, növekedést, megalapozza a későbbi jó életminőséget, valamint az anya-gyermek kapcsolat elmélyítését. Ez a csoda soha
nem tér vissza az anya és gyermeke életébe,
ezért is javasoljuk a tartós szoptatást.
A Szoptatás Világnapja alkalmából az
ünnepségünket 2014. október 3-án tartot-

tuk meg az Egészségügyi Hét keretein belül,
melyre 18 családot hívtunk meg.
Meghívtuk az elmúlt évben szült édesanyákat-szülőket kisgyermekükkel együtt,
akiket Nagy Attila Gyula polgármester köszöntött. Ezután oklevéllel és az önkormányzat által felajánlott vásárlási utalvánnyal
ajándékozta meg a családokat.
A Peithner cég jóvoltából egy kis pogácsára, rágcsálnivalóra is jutott, mely fogyasztása közben egy kis beszélgetésre nyílt
alkalom a szülők között.
Kiss Ilona és Lajkóné Lovai Éva
védőnők

TÁJÉKOZTATÁS
KÉKNYELV
JÁRVÁNYKITÖRÉSRŐL
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága Csongrád megye területén két állományban is kéknyelv betegség (blutongue
betegség) vírusát mutatta ki szarvasmarhák esetén. Az érintett kislétszámú telepek
Deszk, és Hódmezővásárhely külterületén
találhatóak. Az adott állományoknál az illetékes járási főállatorvos megfigyelési zárlatot
rendelt el, a gazdaságban a mintavételezések megtörténtek. A betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében elrendelésre került az érintett állattartó telepek
körül 20 km sugarú körben a kérődzőtartó
gazdaságok szűrése (klinikai tünetek vonatkozásában), 3 km sugarú körben pedig
a gazdaságokban szűrés és mintavételezés (vér minták) az állományokban.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
megfigyelési zárlat alá eső területen (20 km)
belül a közeljövőben minden szarvasmarha,
juh és kecsketartó gazdaságot felkeresnek
az állatorvosok.
Csongrád megye egyéb területeire a
NÉbiH védőzónát terjesztett ki, mely a kitöréstől számított 100 km sugarú körban
található gazdaságokra vonatkozik. Ezen
körön belül az állatszállítás a NÉbiH által
kiadott határozatnak megfelelően valósulhat meg.
Az elkövetkező napokban a kitörések
körül légi, illetve földi rovarirtó tevékenységre lehet számítani.
Az újabb információkról folyamatos tájékoztatást nyújtunk, illetve friss információkat
a NÉbiH honlapján a következő linken lehet
fellelni:
http://www.nebih.gov.hu.
További információ: Dr. Papp Zalán állatorvostól kérhető. Telefonszám: 06/20/9739149

BABA-MAMA KLUB!
November hónapban továbbképzések miatt
elmarad a baba-mama klub.
Következő foglalkozás december 8-án lesz!
Új helye a bölcsőde foglalkoztatója.
Védőnők

ÉLETMÓD KLUB
Az Életmód Klub következő összejövetelét
2014. november 20-án, csütörtökön 17 órai
kezdettel tartja a Napos Piac épületében.
Az összejövetel témája: A rizikófaktorok következményei
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők
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ÜLLÉS, AZ ÉN FALUM! - FOTÓPÁLYÁZAT
• több képpel és témában is pályázhatsz
• kép mérete min. 3 MP

Üllés Nagyközség Önkormányzata „Üllés, az
én falum” címmel fotópályázatot hirdet.
A pályázat indulása: 2014. március 01.
A pályázat lezárása: 2014.12.31.
Elbírálás: 2015. március
A pályázatra minden fényképet szívesen fogadunk, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• lájkoltad "Üllés község" facebook oldalát
• fotódat beküldted foto@ulles.hu címre
a kép címével, készítésének helyével és
a neveddel – amennyiben másképp nem
rendelkezel, úgy nevedet a képek feltöltéskor közzétesszük
• a fotó Üllés kül- és belterületén készült

A pályázat témái:
– Üllési utcák, házak, épületek, pihenőhelyek, emlékhelyek
– Üllési életképek
– Üllési események
– Üllési hangulatok
– Egyéb – pl. ötletes fotók, amelyek Ülléssel kapcsolatosak
– Pózolj! – selfie képek
– Panorámaképek
Szerzői és személyiségi jogi feltételek:
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a
pályázó, továbbá nem sértik harmadik személy jogait.
A képek beküldésével a pályázó feljogosítja
Üllés Nagyközség Önkormányzatát a képek
publikálására a kiírásban szereplő Üllés honlapján, facebook oldalon, továbbá engedélyezi azok felhasználását az önkormányzat
saját kiadású nyomtatott és digitális tartalmaiban, felületein és ajándéktárgyain (pl.
képeslap, bögre, póló stb.), engedélyezi kiállításon való bemutatását.

TÖK JÓ NAPUNK VOLT
SZOMBATON

A képek értékelése:
Selejtező:
A képeket előzetes elbírást követően, folyamatosan tesszük közzé honlapunkon és
facebook oldalunkon
Középdöntő:
A legjobb képek kiválogatását a közönségre bízzuk, vagyis a későbbiekben azon
képek kerülnek zsűrizésre, amelyek legalább 20 like-ot vagy megosztást kaptak
facebook oldalunkon
Döntő:
A középdöntőből feljutott képeket a Média
Munkacsoport értékeli
Hónap fotója:
Minden hónapban választunk egy „Hónap
fotója” képet, amelyet a http://www.
ulles.hu/ oldalon teszünk közzé és rákerül
a 2015-ös üllési naptárra is
Díjak:
• A kategória nyertesek: ajándékcsomag
• Közönségdíj: 20.000,-Ft
• Fődíj: 50.000,-Ft

SZEPTEMBER FOTÓJA
A Média Munkacsoport október 16-i ülésén az „Üllés az én
falum” című fotópályázat keretében foto@ulles.hu e-mail címre
beérkezett fotók közül kiválasztotta a hónap fotóját.
„Szeptember fotója” a „Bodzafiúk” című kép lett, melynek készítője Santana Cadena Diána.
A fotó megtekinthető a www.facebookon.com portálon „Üllés
Község” közösségi oldalán. (október 16-i bejegyzésnél)
Gratulálunk!

Nem sok reményt fűztünk a jó időhöz, ám mégis kisütött a nap
az Alkotóház szorgoskodó csapatára október 18-án szombaton 10
órától, a tökös napon. Több, mint 30 felajánlás érkezett a dísztök és
terménykiállításhoz, ahol megcsodálhattunk többek között sok-sok
gyönyörű és különböző formájú, méretű, színű dísztököt, 30-40 kg-os
tököket, befőtteket, savanyúságokat, lekvárokat, mindenféle, művészi alkotásokat is megszégyenítő zöldséget és gyümölcsöt, mindent,
amely csak szem-szájnak ingere. Az idei Lecsólovag, Sáringer Imre
tulajdona volt az egyik hatalmas tök. Először óvodások érkeztek az
Alkotóházba, majd a faragásra felajánlott tökökből (köszönjük Czakóné Dudás Mónikának, Móra Istvánnénak és Turner Józsefnek,
valamint nejének, Marika néninek) 2. osztályos gyermekek faraghattak otthoni díszeket tanítónénik és támogatóink segítségével,
amiket természetesen haza is vihettek szüleiknek. A tevékenység
folytatódott délután is „halloween tökök” készítésével. Az Alkotóház
bejáratánál egy emberi arcot ábrázoló tököcskét is megpillanthattak
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az érdeklődők. A befektetett energiát fincsi kemencében sült pogácsával, tökös és almás, valamint más csábító sütivel, sőt töklével is
pótolhatták kicsik és nagyok.
Nagyon köszönjük a termény felajánlásokat, segítőink közreműködését, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez a nap. A résztvevő kisiskolásoknak is talán egy kis örömöt szerezhettünk.
Írta: Olasz Bettina
2014.10.18.

www.ulles.hu

ÖTÖDIK ALKALOMMAL ZENÉLTEK EGYÜTT A
CITERÁSOK

LÚD-TOLL
IDŐSEK NAPJÁN
S. Dudás Mária

A Déryné Kulturális Központ látta vendégül az V. Citerástalálkozó résztvevőit Üllésen október 18-án este. Nagy örömünkre
ellátogatott hozzánk és igazi mulatós, vidám,
mégis érzelmes és magával ragadó műsort
láthattunk a bordányi párostól: Papp Krisztinától és Mészáros Gergőtől, a Forráskúti
Tűzrózsa Citerazenekartól, a Forráskúti Katica Citerazenekartól, a szólózó Farkas Esztertől és Lázár Rékától szintén Forráskútról, a
Bordányi Borostyán Népdalkörtől, az Algyői
Hagyományőrző Citerazenekartól, a Szanki
Citerazenekartól, a Kopasz Gyöngyi–Pálnik
András alkotta duótól és a Csólyospálosi
Hagyományőrző Asszonykórustól. Utóbbi
csapat a lecsófőző versenyen is remekelt!
Zenélt nekünk a helyi Királydinnye Citerazenekar gyermek és felnőtt csoportja is.
Népes közönség buzdította tapsviharral
előadóinkat, akik meg is hálálták ezt nagyszerű muzsikájukkal és énekükkel. A műsor
záróakkordjaként a Királydinnye Citerazenekar kibővült a felnőtt tagokkal is, ráadásul
Hunyadvári István bácsi is csatlakozott hozzájuk. A tombolasorsoláson számos nyeremény talált gazdára, illetve idén is egy citera
volt a fődíj, amit haza is vihetett egy szerencsés néző. Talán, ha megpengeti a húrokat, a
kedves nyertes is kedvet kap a citerázáshoz.

Beköszöntött októberben,
A mi kedves ünnepünk,
Szép-korúak, így neveznek,
Ünnepelni eljöttünk.
Évek teltek, tovaszálltak,
S egy nap arra ébredtünk,
Hajunk közt sok ezüst száltól,
Fénylőn csillog ősz fejünk.
Unokáink víg kacaja,
Tündérálom, muzsika,
Velük töltött minden percünk,
Sok vidámság és csoda.
Hajlott hátú, bottal járó,
Anyókák és apókák,
Könnyes szemmel, meghatódva,
Néztük a sok unokát.
Mint csillogó, szép szemekkel,
Köszöntőket mondanak,
Hogy milyen jó a nagyival,
Vele pompás minden nap.
Bút-bánatot elfeledtünk,
Mit sok éven átéltünk,
Meghatódva úgy tapsoltunk,
És boldogan nevettünk.
Kedves nekünk e szép ünnep,
Bensőséges, oly csodás,
Fáradt szívünkben ilyenkor,
Boldogabb a dobbanás.

A FERENC-NAPI TÚRA TÚLÉLŐI

A kitartó munka és szervezés eredménye
volt ez az emlékezetes esemény, amely sikeres lebonyolításához számos tombolatárgy
és anyagi felajánlás érkezett. Köszönjük a
támogatóknak és vendégeinknek ezt a szép
estét!
Írta: Olasz Bettina
2014.10.18.
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PÁLINKA, PÁRLAT ÉS BOR FALUSI TURIZMUS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ
ÉRTÉKESÍTÉSE
1. Pálinka és párlat falusi turizmus keretében történő értékesítése
A jövedéki szabályok1 szerint párlatnak
minősül az az alkoholtermék, amelyet a bérfőzető szeszfőzdében állíttat elő, valamint
amelyet a magánfőző a lakóhelyén vagy
gyümölcsöse helyén állít elő.
A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a
Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi
LXXIII. törvény rendelkezései szerint pálinkának az olyan gyümölcs- vagy törkölypárlat
nevezhető (azaz kereskedelmi forgalomban
az a termék jelölhető meg pálinka elnevezéssel), amelyet Magyarországon termett gyümölcsből - ideértve a gyümölcsvelőt is - készítettek, és amelynek cefrézését, párlását,
érlelését és palackozását is Magyarországon
végezték, azaz amely megfelel a pálinkatörvény előírásainak.
a) Bérfőzött és magánfőzött párlat falusi
turizmus keretében történő értékesítése
A jövedéki szabályok szerint a bér- vagy
magánfőzés keretében adófizetés nélkül
(adómentesen vagy 0 adómértékkel) előállított párlat kizárólag a bérfőzető vagy magánfőző háztartásában való személyes fogyasztás céljára szolgálhat.
Az előállított párlat tehát csak adózottan értékesíthető.
Falusi turizmus keretében a bér- vagy
magánfőzött párlat értékesítése a saját gazdaság helyén folytatott vendéglátás, vagy
falusi szálláshely-szolgáltatás keretében
lehetséges, amennyiben:
– a bérfőzető vagy a magánfőző a kistermelői élelmiszertermelés, - előállítás ésértékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.
30.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti
kistermelőnek minősül,
– megfizette a jövedéki adót,
– a párlatot palackozta és
– a palackot párlat zárjeggyel ellátta.
A magánfőzött párlat esetében a jövedéki adó megfizetésére és a forgalmazáshoz
szükséges párlat zárjegy megrendelésére
csak a párlat előállításának a vámhatósághoz történő bejelentésekor van lehetőség. A jövedéki adó megfizetését követően
a vámhatóság kiállítja a magánfőzött párlat
származási igazolványát és az értékesítéshez
szükséges párlat zárjeggyel együtt átadja a
magánfőzőnek.
A bérfőzött párlat esetében a jövedéki
adó megfizetésére csak a párlat bérfőzdétől
történt átvételéig van lehetőség, ugyanis a
kereskedelmi célra szánt mennyiséget a bérfőzésről kiállított bérfőzési naplóban fel kell
1
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény
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tüntetni. Ha a bérfőzető a párlat átvételekor
nem nyilatkozik párlat-értékesítési szándékáról, akkor a párlat nem értékesíthető, mert
a jövedéki adó megfizetésére a szeszfőzdei
átvételt követően nincs mód. Ha a bérfőzető
a párlat bérfőzdétől történt átvételig nyilatkozott a kereskedelmi célról és átvételkor a
jövedéki adót megfizette, párlat zárjegyet a
származási igazolvány számát megadva igényelhet a vámhatóságtól.
Párlat saját gazdaság helyén folytatott
vendéglátás, vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében történő kistermelői
értékesítésekor nem kell üzlethelyiséggel
rendelkezni. E körben a párlat zárjeggyel
ellátott párlat palackból kimérve is értékesíthető helyben fogyasztásra, kóstolásra,
vagy történhet elvitelre történő bontatlan
palackos értékesítés is. A kistermelőnek az
értékesített párlat származását, adózott voltát bérfőzött párlat esetében a szeszfőzde,
magánfőzött párlat esetében a vámhatóság
által kiállított származási igazolvánnyal
igazolnia kell tudnia hatósági ellenőrzéskor.
b) Kereskedelmi szeszfőzdében előállított
pálinka falusi turizmus keretében történő értékesítése
Pálinka falusi turizmus keretében történő értékesítése a jövedéki törvény általános
szabályai szerint történhet, azaz kiskereskedelmi üzletben palackozva vagy vendéglátóhelyen kimérve is. Az üzlethelyiség a
fekvése szerint illetékes jegyzőhöz történő
bejelentést követően üzemeltethető. A forgalmazott pálinka származását, adózott voltát a kereskedőnek minden esetben tudnia
kell igazolnia (egyszerűsített kísérő okmánynyal vagy számlával és szállítólevéllel) hatósági ellenőrzéskor.
A kereskedelmi szeszfőzdék számára
pálinka értékesítésére speciális lehetőséget
is biztosít a jövedéki törvény, mivel kérelem alapján a vámhatóság engedélyezheti
a szeszfőzdében egyszerűsített közvetlen
értékesítés folytatását. A közvetlen értékesítés keretében a szeszfőzdéből elvitelre
vagy kóstolás céljából helyben fogyasztásra
értékesíthető a palackozott és zárjeggyel ellátott pálinka. Ebben az esetben a közvetlen
értékesítés során kiállított számviteli bizonylatok alapján, a nap végén kell az egyszerűsített kísérő okmányt kiállítani és a vámhatóság részére megküldeni.
2. Bor falusi turizmus keretében történő értékesítése
A jövedéki szabályoknak megfelelően
bor alatt mind a szőlőből (szőlőbor), mind az
egyéb gyümölcsből (pl. meggybor, ribizlibor,
almabor) előállított bort értjük.

A jövedéki szabályok rendelkezései szerint az adómentesen, adóraktári engedély
nélkül előállított bor kizárólag az előállító
személyes fogyasztását szolgálhatja, azt
értékesíteni nem lehet.
Falusi turizmus keretében kistermelői
bor-értékesítésre nem biztosít lehetőséget a jogszabály, tehát falusi vendégasztalon
bor jelenleg nem szolgálható fel.
Ugyanakkor az egyszerűsített adóraktárban kereskedelmi célra előállított szőlőbor értékesítése üzlethelyiségen kívül is
történhet falusi turizmus keretében. Abban
az esetben van erre lehetőség, ha a borászatot is magában foglaló ingatlanra az értékesítést végző személy termelői borkimérés
(kereskedelmi szabályozási szempontból
ez közvetlen értékesítés tevékenységnek
minősül) tevékenység folytatására jogosító
egyszerűsített adóraktári engedéllyel rendelkezik. Ez az értékesítési forma a jegyző
felé közvetlen értékesítésként jelenthető be,
illetve a vámhatóság felé is be kell jelenteni,
hogy az egyszerűsített adóraktárban termelői borkimérést kíván folytatni az engedélyes.
Termelői borkimérés keretében a szőlőbor
helyben történő kóstolására vagy legfeljebb
10 literes edényzetbe, elvitelre kimérve értékesítésére van lehetőség. Az elvitelre kimérés estén nem kell hivatalos zárat alkalmazni.
Az egyszerűsített adóraktár engedélyesnek a
szőlőbor értékesítését megfelelő bizonylattal (számla, vagy nyugta és nap végén kiállított borkísérő okmány) igazolnia kell tudnia
hatósági ellenőrzéskor.
Bor falusi turizmus keretében történő
értékesítése történhet a jövedéki törvény
általános szabályai szerint is, azaz kiskereskedelmi üzletben palackozva vagy vendéglátóhelyen kimérve is. Az üzlethelyiség
a fekvése szerint illetékes jegyzőhöz történő
bejelentést követően üzemeltethető. A forgalmazott bor származását a kereskedőnek
minden esetben megfelelő okmánnyal (borkísérő okmány vagy számla és szállítólevél)
igazolnia kell tudnia hatósági ellenőrzéskor.

HASZNÁLTRUHÁK
GYŰJTÉSE

2014. október 31-ig a település több
pontján (Bem József utcában, a Makarenkó
utcában és a Dózsa György utcában) használtruha gyűjtésére alkalmas konténerek kihelyezésére kerül sor. A konténerek ürítése
kéthetente történik.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a feleslegessé vált, tisztára mosott textíliák,
ruhaneműk, lábbelik, játékok elhelyezésére a
fenti konténerekben nyílik lehetőség.
Köszönjük.
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ERDÉLYBEN JÁRTUNK
Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett
Határtalanul! program tanulmányi kirándulására. Ennek köszönhetően a három település
hetedikesei öt felejthetetlen napot töltöttek
Erdélyben szeptember 22. és 26. között.
A külhoni magyarsággal kapcsolatos
ismeretek bővítésén túl célunk volt a művészetek népszerűsítése, a határainkon túl élő
magyarok hagyományainak, életmódjának,
értékrendjének megismerése, illetve a tantárgyi szempontból kevésbé sikeres gyerekek önbecsülésének erősítése a művészeti
tevékenységek segítségével. Pályázatunk
címe: Együtt – MŰ – ködik.
Az első éjszakát Gyulafehérváron töltöttük, a többi hármat pedig Torockón. Mindkét
helyen nagyon kedvesen fogadtak minket és
igazán finom ételeket főztek számunkra.
Az öt nap alatt összesen 1400 kilométert buszoztunk. Jártunk Aradon, ahol megkoszorúztuk az emlékművet a vesztőhelyen;
siklóval felmentünk a dévai várba, ahol felelevenítettük Kőmíves Kelemen történetét.
Ismerkedtünk Gyulafehérvár, Kolozsvár és
Nagyvárad nevezetességeivel. Segesváron
megemlékeztünk Petőfi Sándorról, Nagyszalontán Arany Jánosról, Farkaslakán
pedig megkoszorúztuk Tamási Áron sírját.
Torockón ellátogattunk és ajándékot vittünk
az iskolába, valamint Böjte Csaba árvaházába. Az irodalmi, történelmi és művészeti
ismeretek bővítése mellett túrázni is maradt
időnk. Teljes létszámban (55 fő) feljutottunk
a Székelykőre, végigsétáltunk a Tordai-hasadékon.
A programokat Kálmán László (osztályfőnök, Csólyospálos) és Szekeres Katalin
(osztályfőnök, Üllés) állította össze, a megvalósításukról pedig 3 pedagógus - Csóti Zoltán, Hódiné Vass Magdolna és Telekné Nagy
Janka gondoskodott.
A program zárásaként október 22-én bemutató előadást és vetélkedővel egybekötött témanapot tartunk Csólyospáloson.
Köszönettel tartozunk Sápi Zoltán igazgató
úrnak, aki az ügyintézés útvesztőiben segített
eligazodni, és Sárközi Emília igazgatónőnek,
aki praktikus tanácsokkal látott el bennünket
az útra. Nagy Attila Gyula polgármester úr
közbenjárásának köszönhetően ingyen tekinthettük meg a múzeumot Torockón.
A kiránduláson biztonságban érezhettük
magunkat, mert a két sofőrünk (Misi bácsi
és Imre bácsi) mindvégig vigyázott ránk.
Köszönjük a szülőknek a konzerv, szalámi,
zöldség, gyümölcs és könyv felajánlásokat.
A gyerekek prezentációi, fogalmazásai
és a kiránduláson készült fotók hamarosan
megtekinthetők lesznek az iskola honlapján
(fontos-iskola.hu).
Szekeres Katalin

AZ OKTÓBER 1-JÉN MEGRENDEZETT IDŐSEK
VILÁGNAPI RENDEZVÉNY

Idősek világnapi rendezvény
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ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS – HELYBEN AZ ÖNKÉNTES SEGÍTSÉG
Üllésen a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány sikeresen működteti a térséget segítő Önkéntes Központot. Az önkéntességet népszerűsítő
közösségi tér neve Önkéntesül(l)és. A központ feladata, hogy a térség lakosságát, civil szervezeteit, intézményeit összehozza, illetve az önkéntességgel, mint fontos támogató lehetőséggel az önkéntesek fogadóit / az önkénteseket megismertesse.
A MÁTRIX Alapítvány a segítő program ideje alatt jeles ünnepekhez kapcsolódó programokat, közösségi rendezvényeket is támogat
önkéntesek bevonásával, hogy ezáltal a felnőtt lakosság önkéntességre való hajlandóságát, az önkéntes tevékenység társadalmi megbecsültségét növelje, az önkéntességet népszerűsítse. Az önkéntes, segítő tevékenységek mellett elméleti tudásukat is bővíthetik az öntevékeny programba bekapcsolódó érdeklődők, hiszen a Talentum Alapítvánnyal együttműködve önkéntes képzéseken és tréningeken is részt
vehetnek.
Az ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS öntevékeny mozgalom révén a lakosság megismerheti az önkéntesség fontosságát, illetve együtt-egymásért
bekapcsolódhat az aktív közösségi feladatokba.
Az aktív időszakban Önkéntes Központ működik a településen. A lakosság itt információhoz, önkéntes lehetőséghez juthat, segítve ezzel
is a helyi közösség boldogulását.
MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
Üllési Önkéntes Központ elérhetősége:
Déryné Kulturális Központ
6794 Üllés, Dorozsmai út 48.
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Ügyfélfogadás:
Szerda 14:00-17:00
Péntek 10:00-13:00
E-mail: info@matrixalapitvany.hu
www.matrixalapitvany.hu
www.facebook.com/matrix.alapitvany

www.ulles.hu

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
ÚSZTUNK.........!!!
Már 2014. tavaszán is voltunk két hétig
úszni, s gondoltunk most ősszel is szervezünk vízhez szoktatást!
Először felmértünk az igényeket, majd
nagy örömünkre szolgált, hogy Üllés Nagyközségi Önkormányzat ebben az évben is
támogatta a gyermekek vízhez szoktatását.
Köszönjük szépen!
A szülőkre természetesen, még így is
hárult költség, de jó látni, hogy akinek lehetősége volt, elengedte gyermekét.
A gyermekek számolták, hogy mennyit
kell még aludni, hogy oda érjen az idő!
Végre elérkezett az első nap, izgatottan
ültünk a buszon, bár a korai indulás nem
könnyítette a dolgunkat. Ahogy teltek a napok nem lett könnyebb a felkelés, de mire a
busz Szegedre az uszodához ért, már elmúlt
a fáradtság.
Önmagához mérten mindenki nagyot fejlődött. Jó volt látni, hogy aki már tavasszal
járt arra a tudásra építve vette az akadályokat, aki pedig most kezdte a tapasztalatok
begyűjtését, ők is szépen haladtak.
Ehhez az is hozzá tartozik, hogy egyedül
kellett levetkőzni és felöltözni, figyelni, hogy
a dolgaink (szemüveg, sapka, papucs ..stb)
meglegyenek, mert még másnap is szeretnénk őket használni! Volt, aki teljesen önállóan tette mindezt, volt, aki segítséggel.
A segítők az óvoda dolgozói voltak, felváltva, (munkaidőn kívül) Köszönjük a segítséget!
Mindennap kis kosárba vittük, a különkülön becsomagolt tízórait!(Mind megettük,
egy morzsát sem hagytunk!!!) Köszönjük a
konyha dolgozóinak is a munkájukat!
A végén elmondhattuk az úszó
gyermekeknek:”SZÉP VOLT LÁNYOK! SZÉP
VOLT FIÚK!
Az Úszó Ovisok!

FICÁNKA CSOPORT
Ahogy egyre többször módunk van megtapasztalni az óvodai napirend mozzanatainak
sorrendjét, úgy válik egyre gördülékenyebbé a Ficánkák élete. Mind többen kezdik el
egyedül a cipőcserét, öltözködést, a szülők
is segíthetik az önállósodás folyamatát kellő
méretű, a gyermekek számára is könnyen
kezelhető ruhadarabokkal, lábbelikkel. Kipróbáltuk a Szülői Szervezet által közösen
vásárolt zsírkrétákat, színes ceruzákat – a jó
minőségű eszközök inspirálóak az ábrázolás
fejlődési folyamatára. Ismerkedtünk a festék
tulajdonságaival – ujjunkkal pöttyözött bagolysereg díszíti a folyosónkat. Teszteltük a

tornaszobát is, a nagy tér, az érdekes eszközök a legtöbb gyermek számára mozgásra
csábítónak bizonyult. Egy-egy rövid mondókával, énekkel, verssel is ismerkedtünk már,
ki-ki figyelme, érdeklődése, motiváltsága
szerinti mértékben próbálkozik ezek közös,
vagy önálló elmondásával is.
Az október 8-i papírgyűjtés során a Ficánkakonténerbe 350 kg hulladék papír gyűlt
össze, 5250 Ft értékben, köszönjük! Ezt az
összeget csoport-kirándulásra fordítjuk majd
a tavaszival együtt. Az egészségügyi héthez
kapcsolódóan i is sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztottunk, még most is élvezzük a
szülők által behozott „vitamin-bombák” jótékony és élvezetes hatását, köszönjük!
Simonicsné Polyák Mária és
Sziráki Lászlóné

CICA CSOPORT
Szeptember végéről és október elejéről
adunk hírt, a Cica csoport életéről!
A szülők Szülői értekezleten összedugták a
fejüket,
információt cseréltek és tervezgették a félévet.
Megbeszélték az éves munkát és a programokat,
tervezgettek csuda jó dolgokat.
Az üllési Egészségvédelmi héten mi is részt
vettünk,
rajzokat készítettünk és egy délelőttöt megnéztünk!
Vizsgálatokra vártak a nénik, bácsik,
aztán visszasétáltunk az óvodáig.
Sok-sok zöldséggel gyümölccsel leptek meg
a szülők Bennünket,
a dinnye, füge, ananász is sorakozott a termünkbe.
A sok vitamint köszönjük szépen,
rágcsáltunk és ropogtattunk egész héten.
Úszni jártunk Szegedre,
Volt olyan Cica lány, aki úszott a két méteres
medencébe!
Mindenki önmagához mérten szépen haladt,
Büszkék lehetünk: „Hisz ez egy aranyérmes
csapat!”
Majd papírgyűjtésen is részt vettünk,
ezzel sok-sok fát megmentettünk.
Ebből majd szeretnénk egy jót kirándulni,
és ezt is szeretnénk a Cica Szülőknek megköszöni.
Zádoriné Bata Zsuzsanna
Marótiné Hunyadvári Zita

BABÓCA CSOPORT
A csoport életét a tanév elején az ismétlések, a fejlődésüket nyomon követő mérések
szőtték be.
A következő periódus az életkoruknak megfelelő ismeretanyagok nyújtása, gyakorlása,
rögzítése lesz, egy folyamatos, tervszerű nevelőmunkában.
Nagycsoportról lévén szó az iskola előkészítés nagyobb hangsúlyt kap, így a „varázsszó” a tevékenységekben az ÖNÁLLÓSÁG
lesz, amely végig kíséri a gyermekekkel
szembeni elvárásainkat, az életkoruknak
megfelelő követelményeinket.
Az első nagy és igen sokrétű témakörünk, az
aktualitással összehangoltan az ŐSZ, mely
egy hosszabb időszakot ölel fel, magába foglalva minden tevékenységet.
A korszerű pedagógiai módszerek lehetőséget adnak ilyen átfogó tanulásszervezésre,
amelyben egy hosszabb időszakot ölelünk fel
tervezőmunkánkban. Ezek az ún. PROJEKTtervek három hétnél hosszabb időszakokat
ölelnek fel, így egy-egy témát teljes mélységében fel tudunk dolgozni minden lehetséges
megközelítésben, ezáltal a lehető legtöbb ismeretet, információt átadva óvodásainknak.
Battancs Gergelyné
Bezdány Zoltánné óvodapedagógusok

KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni a Tisztelt Választóknak az önkormányzati képviselő választáskor a rám leadott szavazatokat.
Igaz, ez kevésnek bizonyult, de köszönöm a
megtisztelő bizalmukat.
Fodorné Bodrogi Judit.

KONYHAI HÍREK
Az Üllési Önkormányzati Konyha felhívja a
Tisztelt Étkezők figyelmét, hogy a november
havi ebédbefizetés időpontja alábbi:
november 3 – november 10-ig 7 órától 13
óráig
(kivétel november 5-e, szerda – 7 órától 15
óráig)
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető
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TISZTELT BORDÁNYI, FORRÁSKÚTI, ÜLLÉSI, ZSOMBÓI PARTNERÜNK!
Rendkívül örülünk annak, hogy az Ön
számára is adott lesz a lehetőség arra, hogy
igénybe vegye a szennyvízcsatorna szolgáltatást, hiszen ezzel – a kényelem mellett –
erősítheti a környezettudatosan élők táborát.
Ahhoz, hogy tudatos fogyasztóként,
bebocsátóként éljen a szennyvízelvezetés
lehetőségével, néhány dolgot Önnek is
el kell végeznie. A következő pontokban
összefoglaltuk Önnek a szennyvízcsatorna szolgáltatás igénybevételéhez, most
első ütemben a házi vezeték építéséhez
szükséges lépéseket:
1. A közterületen a kivitelező elvégezi-elvégezte a szükséges munkálatokat,
sőt az Ön udvarán is kiépíti-kiépítette a
tisztítóidomot (bekötőaknát), amely a települési szennyvízhálózat és az Ön házi szennyvízhálózatának találkozási pontja, más néven
a szolgáltatási pont. Ennek a tisztítóidomnak
(bekötőaknának) a bemeneti oldala lezárásra
kerül-került egy végelzáró dugóval.
2. A közcsatorna építéssel párhuzamosan Ön előtt is nyitva áll a lehetőség
arra, hogy megkezdje a házi szennyvízcsatorna hálózatának átépítését, kiépítését a telekhatáron belüli tisztítóidomtól
(bekötőaknától) 1,0 m – ig bezárólag úgy,
hogy a jelenlegi rendszerét a végleges rácsatlakozásig fenntartja, üzemelteti:
• A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit vagy saját maga készít el, vagy
egy erre szakosodott vállalkozóval készíttet
el. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a házi szennyvízhálózat kivitelezéséhez a lakosságtól tervet nem
igényel.
• Csak vízbekötéssel rendelkező ingatlanok csatlakozhatnak a szennyvízcsatorna
rendszerre.
• A házi szennyvízvezeték kivitelezésénél maradéktalanul be kell tartani az általunk
közölt műszaki előírásokat.
• Az elkészült házi szennyvízhálózatot a későbbi rendszerre csatlakoztatásig
végelzáró dugóval vízzáróan le kell zárni.
• Az új házi vezeték és a régi rendszer
összekapcsolását biztosító csomópont
(akna, idom) véglegesítésére (a szennyvíz „átkormányzására”), és a telekhatári
tisztítóidomra (bekötőaknára) történő rákötésre majd a közcsatorna üzembe helyezését követően kerülhet sor, melynek
lehetőségéről külön értesítést kapnak.
• A házi szennyvízcsatorna kivitelezőjének - a nevének, címének és telefonos elérhetőségének megadásával - írásos nyilatkozatot kell adnia arról, hogy az
általa megépített házicsatorna az Alföld-
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víz ZRt. előírásainak maradéktalanul megfelelően épült meg.
3. Kérjük, hogy haladéktalanul jelentse
be az ALFÖLDVÍZ Zrt-nek a házi csatorna
elkészültét és kérje annak felülvizsgálatát
- eltakarás előtt - az alábbi telefonszámon
munkanapokon 8 órától 15 óráig:
+36-30/496-2450
4. A bejelentést követően – a fenti telefonszámon előre egyeztetett időpontban
– az ALFÖLDVÍZ Zrt. szakemberei helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózata megfelelőségét. Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az előírások szerint
történt-e. Amennyiben igen, úgy a jóváhagyást követően, de csak azt követően, a
házi-csatorna eltakarásra kerülhet!
A házi csatornaépítéssel kapcsolatos
bárminemű kérdései esetén állunk rendelkezésére Szegeden, a József Attila
sgt. 115. szám alatti műszaki ügyintézésen, vagy a 06-40-922-334 (4-es menü)
telefonszámon.
5. További fontos információ az esetleges későbbi viták, félreértések elkerülése érdekében:
• A házi rendszer mielőbbi elkészíthetősége, elkészülte nem jelenti azt, hogy a
már elkészült, vagy az esetlegesen vele egy
időben, vagy közvetlenül azt követően elkészített tisztítóidomra (bekötőaknára) rá lehet
csatlakozni!
Erre csak majd az üzembe helyezést követően, külön értesítés után kerülhet sor!
Az üzembe helyezést követő rácsatlakozást
ismételten be kell jelenteni az Alföldvíz Zrt.
felé.
• Azon szennyvízcsatorna rendszerre
csatlakozást, amelyet az ingatlan tulajdonosa nem jelent be az Alföldvíz Zrt-hez, és
nem kéri annak nyíltárkos felülvizsgálatát,
az illegális rákötésnek minősül és szankciók
alkalmazását vonhatja maga után.
• Az adott ingatlanon keletkező szennyvíz, az adott ingatlanhoz, az adott ingatlanra
kiépített bekötésbe vezetendő! Ez azt is jelenti, hogy bár sok esetben költségkímélőbbnek, és egyszerűbbnek tűnik a házi vezetéket
a szomszédos ingatlanon vezetni, nem ez a
műszakilag szabályos, korrekt megoldás.
Minden ilyen esetlegesen felmerülő
igényt egyedileg, előzetesen kell vizsgálnunk, majd értékelnünk, és esetleges egyedi
hozzájárulásunk esetén lehet csak így kivitelezni, de ehhez minden esetben szükséges
a szolgalmi jogi hozzájárulás beszerzése és
bejegyzése is.
6. Lakossági szennyvízkibocsátókra

vonatkozó műszaki előírások
Ha Ön lakossági szennyvízkibocsátó,
házi szennyvízhálózatának az alábbi műszaki
előírásoknak kell megfelelnie:
• A házi szennyvízhálózat kialakítása, a
tisztítóidomra (bekötőaknára) történő csatlakozás 110 mm-es átmérőjű, minimum 2,2
mm falvastagságú, szabványos, I. osztályú minőségű, KG-PVC (narancssárga színű) anyagú csővezetékkel valósítható meg.
• A csatornacsöveket lehetőleg 5 ezrelék körüli (méterenként ~0,5 cm) lejtéssel
kell lefektetni.
• A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell
illeszteni, ragasztott és melegített kötéseket nem fogadunk el. A csatornacsövek
tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembe kell nézzen.
• A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homok ágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a homok a lefektetett vezetéket
takarja.
• A munkaárkot minden esetben olyan
talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését (törmelékes, kavicsos talaj nem tölthető vissza a cső köré).
• A vezeték feletti földtakarás a cső
védelme érdekében, minimum 60 cm legyen!
• A földbe fektetett csatorna épülettől
legalább 1,5 m-re, más közműtől legalább 1
m-re épüljön. Abban az esetben, ahol a meglévő adottságok (épület, meglévő közmű)
miatt a leírt minimum értékek nem tarthatók,
úgy a műszaki megoldásról (védőcső, stb.)
külön egyeztetés szükséges. Rendező elv,
hogy az épülettől való minimális védőtávolság (be)tartása az elsőrendű.
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• A házi csatorna fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
• A meglévő (üzemelő) és az új házi rendszer találkozási pontjánál, ill. pontjainál, ahol a meglévő cső nem szabványos méretű,
illetve nem műanyag tömör szerkezetű (nem vízzáró anyagú), monolit beton akna szükséges! Ahol szabványos műanyagcsőből épült
a meglévő rendszer, itt akna helyett tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.
• A vízzáró beton akna minimális belső mérete 30x30 cm négyszög 10 cm falvastagsággal és folyásfenék kialakítással, vagy a műanyag akna minimális belső mérete 30 cm körszelvényű. (A mélyebb
fektetésnél praktikusan nagyobb méretek.) Lefedése a forgalom, illetve használat típusának megfelelő teherbírású bordás acéllemezzel,
illetve vasbeton fedlappal történhet.
• A házi szennyvízhálózat egyéb iránytöréseinél, ill. 30 m-t meghaladó távolságokon tisztítónyílást, vagy aknát javasolt elhelyezni.
Tisztítónyílás esetében a 90°-os iránytöréseket 2 db 45°-os ívvel és
köztük lehetőség szerint 1,0 m, de legalább 0,5 m egyenes csőszakasszal kell megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy
akna biztosítja azt, hogy csatornadugulások esetén ki lehessen tisztítani a házi szennyvízhálózatot, melynek karbantartása a mindenkori
ingatlantulajdonos feladata. Magassági szint váltásnál szükség szerint bukóakna vagy a tisztíthatóság megtartása mellett 2 db 45°-os
ívvel és köztük egyenes csőszakasszal kialakított buktatás alkalmazható.
• A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális)
szennyvíz vezethető, bárminemű technológiai szennyvíz nem. Csapadékvíz, belvíz, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó a házi
vezetékbe nem vezethető be, illetve nem csatlakoztatható, továbbá
a talajvíz betörését meg kell akadályozni. A szennyvízcsatornába
egyéb nem rendeltetésszerű anyagot (szilárd hulladék, pelenka, állati
és növényi maradványok, vegyszerek, festékek, stb.) juttatni tilos.
• A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése előtt használt derítőaknát (szikkasztó aknát),
zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni, azt lehetőleg fel kell
tölteni. Nem szabályos megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is
a derítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a csatornába.
7. Nem lakossági szennyvízkibocsátókra vonatkozó műszaki
előírások
Ha Ön nem lakossági szennyvízkibocsátó, akkor a házi
szennyvízhálózatát arra jogosult tervezővel meg kell terveztetnie, és a tervet engedélyeztetnie kell az Alföldvíz Zrt. Szegeden,
a József Attila sgt. 115. szám alatti műszaki ügyfélszolgálatával.
A nem lakossági felhasználókra vonatkozó részletes feltételekről külön tájékoztató készül.
A fenti előírások szerint megépített házi csatornát, majd akkor és csakis akkor lehet az üzembe helyezett közüzemi bekötővezeték tisztítóidomára (bekötőaknájára) csatlakoztatni, amikor
arról a Tisztelt felhasználó értesítést kap!

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSSAL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓS
FÓRUMOK

Szennyvíz-csatornázással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken
kaphatnak tájékoztatást, segítséget a Tisztelt Lakosok:
06-80/621-128 (ingyenesen hívható, zöld szám)
e-mail: forras04@gmail.com
Fogadóórák a településen (kéthetente, minden páratlan héten)
november 6-a, csütörtök
17-19 óráig
november 20-a, csütörtök 17-19 óráig
Helyszín: Déryné Kulturális Központ
Építésvezető elérhetősége:
Szabó Szilveszter: 06/30/217-2768

LÚD-TOLL
AMÍG LEHET
Ha édesanyád is öreg lett,
és te magad is ,,öregebb,
ha - miket addig meg se érzett nem bírja már a terheket...
ha kedves hű szeme se lát úgy
az életbe, mint azelőtt,
ha lába ügyefogyottan
nehezebben hordozza őt:
legyen támasza erős karod,
és kísérése örömed!
Üt az óra, amikor sírva
utoljára kísérheted.
És ha kérdez, felelj a szavára!
Ha újra kérdez, akkor is!
Ne türelmetlenül! Gyengéden,
ha megkérdez, harmadszor is!
Magyarázz meg mindent derűsen,
ha valamit nehezen ért!
Üt az óra, melyben
tőled többé semmit se kérd.

(Németből fordította: Túrmezei Erzsébet)

LASSÍTS!!!
Az élet nem gyorsforgalmi út a bölcső és a koporsó között! A
folytonos rohanás kifulladást eredményez, nem nyújt lehetőséget
azoknak, a „parkolóhelyeknek” a megtalálására, ahol az élet egyszerű, de nagyszerű örömeiben részesülhetünk.
A lelki béke és az egyensúly forrása nem a jólét, hanem Isten
megtalálása szívünkben.

Az írásokat beküldte: Hajnal Sándorné

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOS!
Egyéni vállalkozóként vállalom!!
Házi szennyvíz csatornájának megépítését,
szerelését földmunkával vagy anélkül,
anyagbeszerzéssel vagy anélkül.
Árajánlat egyedi felmérés alapján.
Gyors szakszerű munkavégzés!

CSAMANGÓ IMRE
Egyéni vállalkozó

Vízépítő és vízgazdálkodó
környezetvédelmi szakelőadó.
Telefon: 06-20/261-12-05
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ADY ENDRE:

NAPJÁN
HALOTTAK
(RÉSZLET)
Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
-- Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

KÉSZÜLJÜNKEGYÜTT
AZADVENTRE!
ÜllésNagyközségÖnkormányzata2014Ǧbenismegrendeziaz
Adventirendezvénysorozatot,Adventnégyvasárnapján
(november30.,december7.,december14.,december21.),
valamintazAdventiasztalidíszekversenyét.
Várunk az Adventi hétvégékre asztali díszeket, melyeket zsöri fog
értékelni!AkiállítástkövetÝendecember1ǦtÝlmindenkivisszakapja
sajátmunkáját,hogyotthonábangyönyörködhessenbenne!

Kérünk mindenkit, november 28Ǧán 16 óráig hozzák be elkészült
díszeiketaDérynéKulturálisKözpontba!AzalkotásokazI.Adventi
hétvégén(november30Ǧán)aParkbanlesznekmegtekinthetÝek.
EredményhirdetésaIV.Adventihétvégén,december21Ǧénlesz.


AzAdventivasárnapokravárjukasajátkészítésösüteményeket,
mézeskalácsokat,kézmövesalkotásokat,ajándéktárgyakatstb.

ArészletekkelkapcsolatbanaDérynéKulturálisKözpontbanszemélyesen,
vagya06/30/506Ǧ3159ǦestelefonszámonérdeklÝdhetnek!
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KIBĝVÜLT ÁRUKÉSZLET, HIHETETLEN AKCIÓK!!!
Kedves vásárlóink!
KibĞvült árukészlettel, és kedvezĞ árakkal várja önöket a
MARÓTI HEG-SZI KFT.
Termékeink:
- Megkezdtük kerékpár alkatrészek forgalmazását.
(külsĞ-belsĞ gumik, prizmák, csapágyak, lánckerekek, kosarak, ülések,
bowdenek).
Épületgépészeti eszközök:
- Gáz Press idomok, rézcsövek, ötrétegĬ csövek, golyós csapok
- Mosdók, WC-kagylók, csaptelepek
- PVC idomok, KG csövek
- Vegyes tüzelésĬ kazánok, gázüzemĬ kazánok
- KeringetĞ szivattyúk, radiátorok
- Fém és alu-füstcsövek
- HegesztĞanyagok, hegesztĞhuzalok, elektródák, inverteres hegesztĞk,
CO gépek, automata fejpajzsok,
- Kéziszerszámok (flexek, fúrógépek, vágó-és csiszolókorongok, csigafúrók),
- Törésgaranciás szerszámok
- Csavarok, kötĞelemek, lágyhuzalok, huzalszegek, dróthálók, vadhálók,
csibehálók
- Purhabok, szilikonok, speciális ragasztóanyagok
- Munkaruházat
- Festékek (Kül- és beltéri, fa -illetve fémfesték)

- Ecsetek, hengerek, bordĬrök, tapétaszegĞk, hungarocell szegĞlécek
- Gipszkartonok (impregnált /vízálló/ gipszkartonok)
Épületvillamossági eszközök:
-vezetékek, kábelek, Led-es izzók, villanykapcsolók, kábelcsatornák.
- EsĞcsatornák, csatornavasak, kéménybádogok, szegélylemezek
- KPE csövek, KPE-idomok, mikroszórók, szabadföldi-és növényházi szórófejek
- Kerti szerszámok (metszĞollók, lombseprĬk, ágvágók)
- FĬnyírók( fĬgyĬjtĞs, benzinmotoros), szegélynyírók
- ÖntözĞszivattyúk, szennyvíz szivattyúk, slagok stb. széles választéka.

Szikvíz, Ipari és PB gázok ingyenes házhozszállítását vállaljuk.
Minden kedves vásárlónk vendégünk egy kávéra!!!
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CSALÁDI
ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK

Üllés központjában családi házak eladók! Érd. 06/70/375-8831

Simon Attilának és Ocskó Annamáriának szeptember 15-én
– 3020 grammal – Nimród nevű
gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

ŐSZI AJÁNLAT
TÁPOK: baromfi-, sertés-, kutya-, macskatáp

HALÁLOZÁSI HÍREK
Nagy György október 3-án (élt: 70 évet),
Masír István október 5-én (élt: 78 évet),
Szunyogh Józsefné (szül: Sárközi Ilona) október 7-én (élt: 88 évet),
Papp Béla október 14-én (élt: 54 évet),
Zádori Ferenc Vincéné (szül: Szekeres Etel Irén) október 15-én (élt:
65 évet),
Farkas Istvánné (szül: K. Tóth Erzsébet) október 17-én (élt: 84 évet)
elhalálozott.

Zsákolt szemes termények, darák, koncentrátumok,
takarmány-kiegészítők

TŐZEG ÉRTÉKESÍTÉS:
–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

PB GÁZPALACK CSERE

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép november számának lapzártája: 2014. november 17-én, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.
hu e-mail címen – hétfőn 12 óráig – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a
határidő betartását.

Előjegyzést veszünk fel:
vörös tojó és nagytestű fehér tyúkra,
Igény szerint házhoz szállítást is vállalunk.
Nagy Gyula Vegyeskereskedése
Üllés, Dózsa György u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

Köszönjük!

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

