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Ez alkalomból mutatja be jubileumi műsorát 2014. október 25-én 16 órai

kezdettel az Ü L L É S I D É R Y N É K U L T U R Á L I S K Ö Z P O N T B A N .
A műsorban fellépnek:

az Ü L L É S I E S T I K E N É P D A L K Ö R
az Ü L L É S I R É Z H Ú R O S B A N D A és
énekese: H Ó D I F R U Z S IN A
a KIRÁLYDINNYE CITERAZENEKAR
az Ü L L É S I F O N Ó N É P T Á N C E G Y Ü T T E S
C S I C S E R G Ő K csoportja.

Az előadás után 19 órakor vacsora lesz. A vacsorát tánc követi, melyen
közreműködik:

Az ÜLLÉSI OLD GOLD BOYS nosztalgia tánczenekar Czakó Sándor vezetésével.

A műsorra a belépés díjtalan.
Vacsorajegyet elővételben 1000 Ft-ért lehet vásárolni október 20-ig a
következő személyeknél: Seres Lajosné

Tel. 282 533
Farkas Györgyné Tel. 282 221
Dudás Jánosné Tel. 661 799

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!
a DALKÖR TAGJAI
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2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásával kapcsolatos tudnivalókról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2014.
október 12. (270/2014. (VII. 23.) KE határozat)

Választójog:
– Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választó és választható legyen.
– Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy
a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán választó és
választható legyen.
– Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga
van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
– Nem rendelkezik választójoggal az,
akit bűncselekmény elkövetése vagy
belátási képességének korlátozottsága
miatt a bíróság a választójogból kizárt.
Nem választható az Európai Unió más
tagállamának magyarországi lakóhellyel
rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya,
bírósági vagy hatósági döntése alapján
hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
(Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk
(1)-(6) bek.)
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
– a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat,
– a választópolgár bármely választókerületben választható,
– nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy
büntetőeljárásban elrendelt intézeti
kényszergyógykezelését tölti.
(A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény (Övjt.) 1. § (2)-(3)
bek.)
Üllés nagyközségben 6 egyéni képviselői mandátum szerezhető meg. (Övjt. 4. §)
Üllés Helyi Választási Iroda vezetőjének a megválasztható képviselők számának
megállapítása tárgyában hozott 357-2/2014.
határozata a www.ulles.hu honlapon megtekinthető.

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel:
(szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
– Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az
a választópolgár nyújthatja be, akinek a
választás kitűzését megelőzően legalább
harminc nappal (legkésőbb 2014. június
23-ig) létesített tartózkodási helyének
érvényessége legalább 2014. október
12-éig tart.
– Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek,
valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonásának a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást
megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.
– Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. §
(1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye,
anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.
– A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe,
ha – legkésőbb a szavazást megelőző
második napon – tartózkodási helyét
megszüntette.
(Ve. 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.)
307/A. § – 307/B. §)
Határidő: a kérelemnek legkésőbb
2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell
érkeznie a Helyi Választási Irodához.
Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
– A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában
egészségi állapota vagy fogyatékossága
miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
– A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a
szavazást megelőző második napon kell
megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a szavazás napján,
legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz.
– A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92.
§ (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési
helye, anyja neve, személyi azonosítója)
adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri,
ha az a magyarországi lakcímétől eltér,
valamint a mozgóurna-igénylés okát.
(Ve. 103. § (1)-(3) bek.)
Határidő: a kérelemnek
– legkésőbb 2014. október 10-én 16.00

óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához
– 2014. október 12-én 15.00 óráig meg
kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.
Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi névjegyzéket érintő
kérelem)
A fogyatékossággal élő választópolgár a
következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
a) Braille-írással készült értesítő megküldése,
b) könnyített formában megírt tájékoztató
anyag megküldése,
c) Braille-írással ellátott szavazósablon
alkalmazása a szavazóhelyiségben és a
mozgóurnás szavazás során,
d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása – az akadálymentes szavazókörök felsorolását külön jegyzék tartalmazza.
(Ve. 88. §)
Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d)
pontja szerint kérte, hogy akadálymentes
szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség
nem akadálymentes, a helyi választási iroda
a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos
településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező
szavazókör névjegyzékébe teszi át.
(Ve. 102. § (3) bek.)
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,
a) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
b) levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül
a lakcíme szerinti választási irodához
nyújthatja be.
(Ve. 91. § (1) bek.)
Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, vagy
postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról
letölthető.
A Helyi Választási Iroda címe: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi
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önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán:
– csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
– átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás
kitűzését megelőzően legalább harminc
nappal (2014. június 23-ig) létesített
tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
– az elfogadott átjelentkezési kérelem alapján a választópolgár tartózkodási helye
szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül
felvételre. (Átjelentkezők számára nincs
kijelölt szavazókör)
– mozgóurna kérelem lakóhelyre, - átjelentkezést igénylő - tartózkodási helyre, illetve a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti szavazókör területéhez tartozó címre
igényelhető. (Egészségügyi intézményben történő szavazásra nincs lehetőség),
– Magyarország külképviseletein nem lehet szavazni.

Polgármester-jelölt
Jelölt neve
Nagy Attila Gyula

Jelölő szervezet
Független
Egyéni képviselő jelölt

Jelölt neve
Dobi Zsolt
Dr. Faragó-Mészáros Judit
Németh László
Egri Zoltánné
Jász Péter
Dudás János
Mihálffy László
Barna Dániel
Juhász Attila
Megyeri Árpád
Fodorné Bodrogi Judit

Jelölő szervezet
Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK)
Független
Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK)
Független
Független
Független
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ)
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
Független
Független
Független
Független
dr. Sugár Anita
Helyi Választási Iroda Vezető

Választási Tájékoztató! a Helyi Választási Irodától
Tisztelt Választópolgárok!
2014. október 12-én kerül sor a települési önkormányzati képviselők, a polgármester, és a megyei közgyűlési tagok megválasztására. A
Helyi Választási Iroda részéről a Helyi Választási Bizottság és a Helyi
Választási Iroda elérhetőségével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:

Helyi Választási Bizottság
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
Csongrádi László HVB elnök
Címe: 6794 Üllés, Dózsa György utca 49.
Tel.: 30/522-8687
e-mail: hivatal@ulles.hu
Tasi Zoltánné HVB elnök-helyettes
Címe: 6794 Üllés, Radnai utca 8/A.
Tel.: 30/510-5903
e-mail: hivatal@ulles.hu
Sipos Vilmosné HVB tag
Címe: 6794 Dózsa György utca 19.
Tel.: 30/306-9312
e-mail: hivatal@ulles.hu
póttagok:
Kormos Kálmánné
Címe: 6794 Üllés, Petőfi Sándor utca 1.
Tel.: 30/352-8764
e-mail: hivatal@ulles.hu
Czékus Tiborné
Címe: 6794 Üllés Erkel Ferenc utca 31.
Tel: 30/502-5241
e-mail: hivatal@ulles.hu
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Helyi Választási Iroda
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
Dr. Sugár Anita HVI vezető
Címe: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
Tel.: 62/282-122/112 mellék
e-mail: jegyzo@ulles.hu
Németné Rácz Tünde HVI tag
Címe: 6794 Üllés Dorozsmai út 40.
Tel.: 62/282-122/118 mellék
e-mail: nemetne.tunde@ulles.hu

www.ulles.hu

Képviselőtestületi ülés volt
Üllés Nagyközségi Képviselőtestület az
elmúlt időszakban két ülést tartott.
Az augusztus 27-én-i soros, nyílt ülés
keretében a képviselők döntöttek:
– a 2014.évi önkormányzati költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló Tájékoztató
elfogadásáról (257 263 ezer Ft bevétellel,
243 708 ezer Ft kiadással, 27 584 ezer Ft
pénzkészlettel)
– a Pénzügyi Bizottság 4 éves tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról,
– az Ügyrendi Bizottság 4 éves tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról,
– a Szociális Bizottság 4 éves tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról,
– a Képviselőtestület 4 éves munkájáról
készült beszámoló elfogadásáról,
– a Polgármesteri Hivatal 4 éves munkájáról készült beszámoló elfogadásáról,
– a „gazdasági terület bővítésének indoklása az egyszerűsített eljárás lefolytatásához” tárgyú, 92/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat kiegészítéséről,
– a Helyi Választási Bizottság tagjaira
vonatkozó javaslat elfogadásáról,
– a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Belügyminisztérium által kiírt,
és BM/4847-3/2014 szám alatt támogatást
nyert startmunka program „Faiskolák a Homokháti Kistérségben programelem” részé-

nek megvalósítására vonatkozó Partnerségi
szerződés elfogadásáról,
– a a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Belügyminisztérium által kiírt,
és BM/4847-3/2014 szám alatt támogatást
nyert startmunka program ’’Tanyasi „mindenes” segítő szolgálat létrehozása a Homokháti Kistérségben programelem’’ részének
megvalósítására vonatkozó Partnerségi szerződés elfogadásáról,
– a Tanyagondnoki Szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról,
– a Gépjármű Szabályzat módosításáról.
(két utóbbi dokumentum módosítását az
I. és II. tanyagondnoki körzetet ellátó új, Skoda Yeti gépjárművek beszerzése és a dokumentumokba való beépítése indokolta.)
Zárt ülés keretében ismételten napirendre került az étkezési térítési díjhátralékosok
ügye. 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 szeptember 11-i rendkívüli, nyílt ülés
keretében a képviselők döntöttek:
– iparterület kialakítása kapcsán - a településrendezési eszközök módosítása egy-

szerűsített eljárás lezárásáról és a tervanyag
végső véleményezésre bocsátásáról,
– 1 fő óvodapedagógusi álláshely megszüntetésével kapcsolatos többletkiadások
fedezésére pályázat benyújtásáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
„Cica” csoport 25 fős létszámkeretének 27
fő létszámkeretre történő emeléséről a 20142015-ös oktatási évre vonatkozóan,
– a haszonbérleti díjak felülvizsgálatának kérdésében, valamint abban hogy a
073/93 hrsz-ú, szántó besorolású, 14268 m2
nagyságú terület haszonbérbe adását nem
támogatja, mivel a területet az önkormányzat más célra kívánja hasznosítani. A díjak
felülvizsgálatára vonatkozó döntést a testület a szeptember 24-i ülésére halasztotta el.
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláspályázatra beérkezett
pályázatok elbírálásáról. A testület Marótiné
Hunyadvári Zita megbízott intézményvezetőt nevezte ki az óvoda és bölcsőde vezetői
posztjára – 5 éves időtartamra.
(Az ülések anyagát, előterjesztéseit a
Polgármesteri Hivatal titkárságán, a jegyzőkönyveket a www.ulles.hu honlapon a
Képviselőtestület menüpont – 2014. Képviselőtestület jegyzőkönyvek alpont alatt tekinthetik meg)
Nagy Attila Gyula polgármester

Saint Germain, avagy 95 éve kezdődött el Magyarország
fölszámolása
Éppen 95 esztendeje tépett a húsunkba
– az általunk évszázadokon át védelmezett –
Nyugat!
Szeptember 10-e a Saint Germain-i békeszerződés napja, azaz a magyar tragédia
kezdete.
1919. szeptember 10-én ezen a napon
szentesítette először a magyarellenes Nyugat, Magyarország megcsonkítását. No de
mi is történt Saint Germain-ben, 1919-ben,
a magyar Vörös Terror évében? Bár az éppen 100 esztendeje kezdődött Nagy Háborút
mi magyarok úgy végeztük, hogy egyetlen
ellenséges katona sem állomásozott a földjeinken, hazaáruló vezetők, antimagyarok
behívták és beengedték őket. A moszkovita
linder béla (neve nagy betűt soha nem érdemel!) a honvédőkkel még fegyvereiket is
eldobatta! Az eredmény idegen megszállás
és végül egy szétszaggatott, megcsonkított,
magyarság, mely máig nyögi az akkori bitangok árulását.
A Nyugat koncot vetett a húsunkból a
bennünket évszázadok óta sarcoló, Ausztriának. Cserébe annak megcsonkíttatásáért.
Talán az akkor tomboló Vörös Terrorért is. A
lényeg: a Magyar Vészkorszak nem 1920-

ban Trianonnal, hanem Saint Germain-nél
kezdődött 1919-ben, éppen 95 esztendeje. I. világháborút lezáró Párizs környéki
békeszerződések rendszerének részeként.
Ausztria (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és az Antant (NagyBritannia,Franciaország, Olaszország) között
létrejött a békeszerződés. Saint-Germain-enLaye-ben írták alá 1919. szeptember 10-én.
A békeszerződés szentesítette az Osztrák-Magyar Monarchia helyén 1918-ban
alakult nemzeti államok létrejöttét és Ausztria területét ennek megfelelően, állapította
meg. Krajna és Karintia egy része, az isztriai
partvidék és Tirol déli része Olaszországhoz
került. Krajna nagyobb fele, Dalmácia és Stájerország déli része, pedig a Szerb-HorvátSzlovén Királysághoz. Csehországról, Morvaországról és Szilézia egy részéről Ausztria
kénytelen-kelletlen lemondott az e területeken létrejött Csehszlovákia javára.
Ez alkalomból - mintegy kárpótlásul Moson, Sopron és Vas vármegye egy részét
Burgenland (Várvidék) néven Magyarországtól Ausztriához csatolták. Ennek a megalázó területrablásnak lett következménye a
Prónay Pál vezette Rongyos Gárda dicsősé-

ges diadalmenete és az elszakított nyugati
magyar területeken Lajtabánság megalakulása.
A Lajtabánság sajnos kérészéletű volt,
de kivívása által a wilsoni demokratikus elveknek megfelelően a népszavazással egy
vármegyényi nyugati terület térhetett vis�sza. Egyebek között Sopron városát is ekként kaptuk vissza, ahol a fölszabadító hős,
Prónay Pál szobra máig sem áll!
Emlékezzünk! Ne feledjük a velünk esett
gyalázatot!
Szeptember 10-e és június 4-e egyaránt
a Magyar Gyász napja!

Tóth András
Magyar História alapján
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25 éves a
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
A szervezet megalakulásának 25 éves
évfordulóján hálával és köszönettel emlékeztünk meg a Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportjának elhunyt tagjairól – Mihálffy
Lászlóról, Paragi Sándornéról, Horváth Károlynéról, Rutai Istvánnéról, Fári Györgynéről és Gyuris Jánosról – , akik több éven át
odaadóan szolgálták a máltaiak közösségét
önkéntes, segítő munkájukkal.
Adalbert atya a Bohn keresztnél megemlékezést tartott, majd gyertyát gyújtottunk az
elhunytak tiszteletükre. Ezt követően zarándoklat volt a templomig. Az atya emlékező
szentmisét tartott, ahol az elhunytak hozzátartozói Emléklapot vehettek át a tisztelet és
emlékezés jegyében.

Kisállatvásár Üllésen
Üllésen a Kisállatvásár október 11-én szombaton 7-12 óráig kerül megrendezésre.
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 – október
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. október 4-5. 		
Dr. Kovács Tibor		
2014. október 11-12.		
Dr. Papp Zalán 		
2014. október 18-19.		
Dr. Müller Károly 		
2014. október 25-26.		
Dr. Papp Sándor 		
2014. november 1-2. 		
Dr. Szőke Csaba		

06/30/965-3114
06/20/973-9149
06/30/205-9086
06/30/487-9805
06/30/324-5032

Járási főállatorvos ügyfélfogadás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal
– mórahalmi járás illetékességi területére is
kiterjedő tevékenységet végző - Kisteleki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala járási főállatorvosa
mórahalmi ügyfélfogadása 2014. szeptember 8-i héttől az alábbiak szerint változik:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Üllés Csoportja

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Máltai Szeretetszolgálat az Üllés Dorozsmai út 55. szám alatt használt ruhákat, cipőket, használati tárgyakat tud adni az arra
rászorulóknak.
Nyitvatartási idő:
Kedd 		
Csütörtök
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14-16 óráig
9-11 óráig

A korábbiakhoz képest az ügyfélfogadás
időintervalluma nem változott, csupán egy
napra koncentrálódott.
A hatósági állatorvos ügyfélfogadás változatlan.

Minden hét csütörtök 8.00 ó-12.00 ó,
13.00 ó-16.00 óra.

Természetesen rendkívüli, illetve sürgős
esetben a járási főállatorvos a kormányhivatali honlapon található elérhetőségeken
rendelkezésre áll.

Az ügyfélfogadás helyszíne továbbra is
a járási hivatalnak is helyet adó Városháza
épülete (Mórahalom, Szentháromság tér
1.sz.) 11. számú irodája.

Dr. Szántó Mária
hivatalvezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hivatala

Életmód Klub
Az Életmód Klub következő összejövetelét 2014. október 16-án, csütörtökön 17 órai
kezdettel tartja a Napos piac épületében.
Az összejövetel témája: Felkészülés a
télre.
A rendezvényre minden érdeklődőt várunk!
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

Mozgáskorlátozott
Egyesületi hírek!
A Mozgáskorlátozott Egyesület Üllési
csoportjának következő összejövetele október második péntekén (október 10-én) 15:00
órai kezdettel kerül megrendezésre a Déryné
Kulturális Központban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Lapuné Füredi Andrea
Csoporttitkár

www.ulles.hu
Tájékoztatás
„A pszichológus válaszol”
A Homokháti Szociális Központ pszichológusa minden héten,
pénteken 8-13 óráig tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban.
A szolgáltatás ingyenes, felnőttek és gyermekek számára is
igényelhető.
A bejelentkezés időpont egyeztetéssel történik.
Elérhetőség:
Tóthné Szabó Krisztina, tanácsadó pszichológus
20/220-9805

És te hogyan csinálod? címmel előadássorozatot hirdettünk meg
közel egy évvel ezelőtt. Minden hónap második keddjén találkoztunk. Beszélgettünk már önmagunkról, az életkori problémákról, az
elmúlásról, párkapcsolati válságról, mozaik családokról. Az alkalmak egy – másfél órásak.
Ezúttal szeretnénk téma felvetéseket gyűjteni. Kérjük az érdeklődőket, jelezzék számunkra, hogy melyek azok a témák, amelyről szeretnének előadást hallani, szívesen megosztanák tapasztalataikat vagy beszélgetnének, arról, hogy mások hogyan csinálják!
A jelzéseket az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:
Telefon: 20/500 16 70
E-mail: css.ulles@hoszkp.hu

Szociális Központ hírei
2014. szeptember 1. napjával tanyagondnoki gépjárművek kerültek beszerzésre
– „Tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztése
- EMVA - a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése” címmel nyert pályázaton. A pályázati
összeg: 10 000 000 Ft, az önkormányzati önerő 2 700 000 Ft volt.
A szolgáltatás magasabb szintű végzése, fejlesztése érdekében a 2. és 3. számú
tanyagondnoki szolgáltatáshoz tartozó gépjárművek cseréje történt meg SKODA Yeti
Active 2.0 TDI terepjárókra.

Online
pszichológiai
tanácsadás
Kedves Térségben Élők!
A mórahalmi Szenvedélybetegek Nappali Intézményében új szolgáltatásként bevezettük az online-tanácsadást. Elsősorban
alkohol-, drog-, szerencsejáték- és egyéb
függőségekben szenvedők illetve hozzátartozóik leveleit várjuk, de azok is számíthatnak
a pszichológus válaszára, akik más jellegű lelki problémával küzdenek. A részletek
megtalálhatóak a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye honlapján (www.hoszkp.hu
weboldalon keresztül).
Jakabos Boglárka
Szakmai vezető
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

Ügyes kezek!
TÁMOP – 3.2.3/A-11/1-2012-060 –
„Múltban gyökerezik a jövő”
Pályázat keretében szőni tanultunk az elmúlt tanév során.
Alig volt vége az iskolának és nyári
táborba mentünk az Alkotó házba. 24-en
voltunk, szőttünk, batikoltunk, játszottunk
és sokat beszélgettünk. Ezen a héten mindenki elkészített három munkadarabot, befejeztünk az elkezdett munkákat. Kiállítást
rendeztünk, melyre meghívtuk a szüleinket.
Mit készítettünk? Szőttünk kis tarisznyát,
telefontartót, szőnyeget. Fontunk karkötőt,
táskafület, övet. Körmöcskével készítettünk
virágot, hajpántot.
Köszönjük az Alkotóház dolgozóinak,
hogy ott lehettünk, Kálmánné Ica néninek a
segítséget.			
táborozók

Az út és időjárási viszonyok sokszor
megnehezítik a tanyagondnokok munkáját.
Ezek a terepjárók megkönnyítik a munkavégzést, és komfortosabbá teszik az ellátottak
szállítását. Az év elején szintén pályázati forrásból megépült mobil garázsokban a gépjárművek zárt helyen való tárolása is megoldott
a szociális központ területén.
Ezúton is köszönjük Üllés Nagyközség
Önkormányzatának a támogatást!
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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Üllés, az én falum! - fotópályázat

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
– több képpel és témában is pályázhatsz
– kép mérete min. 3 MP

tartalmaiban, felületein és ajándéktárgyain
(pl. képeslap, bögre, póló stb.), engedélyezi
kiállításon való bemutatását.

A pályázat témái:
– Utcák, házak, épületek, pihenőhelyek,
emlékhelyek
– Életképek
– Üllési események
– Üllési hangulatok
– Egyéb – pl. ötletes fotók, amelyek Ülléssel kapcsolatosak
– Pózolj! – selfie képek
– Természetfotók (növényvilág, állatvilág, tájképek, makrofotók, időjárási
jelenségek, fényjátékok, vizek)
– Panorámaképek

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

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

Augusztus

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

Futball Híradó

fotója
A Média Munkacsoport szeptember 8-i
ülésén az „Üllés az én falum” című fotópályázat keretében foto@ulles.hu e-mail címre
beérkezett fotók közül kiválasztotta a hónap
fotóját.
„Augusztus fotója” –„Aratás után” című
kép lett, melynek készítője Németh László.
A fotó megtekinthető a www.facebookon.
com portálon „Üllés Község” közösségi oldalán. (szeptember 8-ibejegyzésnél)
Gratulálunk!

A korábbi elképzeléssel szemben a szennyvízhálózat építése nem fogja befolyásolni a
Megye II. bajnokság Őszi hazai fordulóit. Így az összes hazai mérkőzésünket meg tudjuk
rendezni az Üllési pályán, amelyek a következők:
2014.09.21. 1600
2014.09.28. 1600
2014.10.05. 1500
2014.10.26. 1330
2014.11.09. 1330
2014.11.23. 1300

Üllés ISE- Zsombó SE
Üllés ISE- Csengele KSE
Üllés ISE- Nagymágocs SE
Üllés ISE- Móravárosi Kinizsi
Üllés ISE- Kiskundorozsmai SK
Üllés ISE- Apátfalva SC

Az Ifi meccsek a felnőtt mérkőzés előtt két órával kezdődnek.
HAJRÁ ÜLLÉS !!!!!

Ruhabörze lesz Üllésen
A Magyar Vöröskereszt és az Üllési
Nagyközség ruhaosztással nyújt segítséget
a rászoruló egyéneknek és családoknak. A
rendezvény keretében a Magyar Vöröskereszt tagtoborzást is tart.

A helyszínt az önkormányzat, a ruhákat a
Vöröskereszt biztosítja.
A cél, hogy minél több rászorulónak tegyék a mindennapi életét egy kicsit kön�nyebbé.

A Magyar Vöröskereszt és az Üllési
Nagyközség ingyenes ruhabörzét szervez
október 10-én 9 órától 12 óráig a Déryné
Kulturális Központban a rászoruló családok
és egyének részére.

A börze ideje alatt a Vöröskereszt munkatársa tagtoborzást is tart. Az lehet tag, aki
a helyszínen kitölt egy belépési nyilatkozatot
személyes adatai megadásával és befizeti az
éves tagsági díjat (ifjúsági/30 év alattiaknak:
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300 forint, felnőtt: 600 forint, nyugdíjas: 300 forint).
A tagdíj összegével a Magyar Vöröskereszt
munkáját támogatják.
Kérjük Önöket, tagságukkal támogassák
szervezetünket!
Kása Gabriella
M.V.K. Kistelek-Mórahalom K. Ter. Szerv.
munkatársa

www.ulles.hu

Ferenc Napi Túlélő Túra!

LúdToll

A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület 2014. október 4-én, szombaton
egész napos, kb. 25 km-es gyalogtúrát szervez Csólyospálosra –
erdőn, mezőn, dűlőúton keresztül. (tökön-paszulyon át )
Gyülekező: Üllésen az Alkotóháznál 7 óra 45 perckor
Indulás: 8 órakor
Részvételi díj, mely az ebéd önköltségét tartalmazza: 500 Ft/fő.
Tízórai, uzsonna: Fonott kalács
Ebéd: Tyúkpaprikás burgonyával és nokedlivel. Főszakács Tanács Zoltán.
Amit hozni kell - Túlélő csomag: esőkabát/ernyő, innivaló, napközbeni nasi.
Jelentkezni legkésőbb október 2-a, csütörtökön 12 óráig Horváth Károlynénál a 0630/8345069-es telefonszámon lehet.
Kérjük, a résztvevők a rendezvény jellegének és az időjárásnak megfelelő öltözékben jöjjenek!
(kényelmes cipő, ruha!)
Eső esetén a túra elmarad, a rendezvény az Üllés Dorozsmai út 28. szám alatti Alkotóházban
kerül megtartásra.
Az egyesület szeretettel vár minden vállalkozó szellemű túrázót!
(gyerekeket CSAK szülői felügyelettel tudunk fogadni!)
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület

Szeptember
S. Dudás Mária
Üres már a fecskefészek,
Kis gazdája messze szállt,
Lehullott a rózsa szirma,
Mert ősz tündér arra járt.
Ecsetjével befestette,
Lombos fáknak levelét,
Ág hegyéről szellő rázza.
Majd sodorja szerteszét.
Csengőszó is újra hallik,
Reggelente sok diák,
Hátizsákkal, néha futva
Keresi az iskolát.
Alma, szőlő mézédesen,
Arra vár, hogy leszedjék,
Hideg elől a kamrába,
Megpihenni helyezzék.
Éj hullatja ökörnyálra,
Fehér, deres harmatát,
A múlt nyárról átölelve,
Mesét mond a nagykabát.

Egyházi hírek
Ezen a nyáron a falu képét is befolyásoló
épület, a helyi Plébánia újult meg. Az egyházközség pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiírt EGYH-EOR-14-0224
pályázatra. Az elbírálás után 6 millió forint támogatásban részesültünk, amelyben a felvizesedett épület újra szigetelését és fűtéskorszerűsítését vállaltuk. Az árajánlatok bekérésekor
látszott hogy ezek a munkálatok meghaladják
a támogatási összeget, és valóban: az egész
felújítás 7,5 millió forintba került.
A munkálatok megkezdése után láttuk,
hogy menyire időszerű volt a felújítás. A

falak teljes körbe- szigeteléséhez fel kellett bontani a padozatot, néhány közfalat újra kellett téglázni, mert a salétrom
szétmarta a vályogot. Az épület külseje új
nemesvakolatot kapott. A belső térben
felújításra került a fürdőszoba, padlófűtés
lett beszerelve és ezentúl kondenzációs
kazán gondoskodik a melegről. Az épületbe új hidegburkolat és laminált padló lett
beépítve,majd a belső festés, mázolás is
megtörtént. Az építőipari kivitelezést a Forrás Házak Kft, a festést - mázolást Rácz Attila csapata végezte.

Köszönjük a pályázat elkészítésében
nyújtott segítséget Papp Áginak, a felajánlott társadalmi munkát Csóti Vilmosnak és
Czékus Józsefnek, akik a padlófűtést és a
vízszerelést végezték, Forrai Lajosnak a gázszerelést, Nagy Józsefnek a gáz ügyintézést,
Lapu Csabának a villanyszerelést.
A 2012- évben elvégzett tetőcsere és
az idén megvalósult felújítási munkálatok
után egy megújult, a mai kornak megfelelő
Plébánia szolgálhatja hosszú ideig a közösségünket.
Üllési Egyházközség
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Tisztelt Bordányi, Forráskúti, Üllési, Zsombói Partnerünk!
Rendkívül örülünk annak, hogy a közel jövőben 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. Bizonyára tudja
ugyanis, hogy a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz nitráttal, és más szennyezőanyagokkal szennyezi el kertjét és ezzel az Ön
közvetlen környezete talaját, talajvizét. Nemsokára az Ön számára is adott lesz a környezetbarát megoldás, s ezzel gondoskodhat
arról, hogy a háztartásában keletkező szennyvíz többé ne ártson a környezetének, az tisztításra kerüljön, majd a megtisztított víz
táplálja a környezetet.
Ahhoz, hogy tudatos fogyasztóként, bebocsátóként éljen a szennyvízelvezetés lehetőségével, néhány dolgot Önnek is el kell
majd végeznie.
1. A közterületen a kivitelező el fogja végezni a szükséges
munkálatokat, sőt az Ön udvarán is ki fogja építeni a
tisztítóidomot
(bekötőaknát),
amely
a
települési
szennyvízhálózat és az Ön házi szennyvízhálózatának találkozási
pontja, más néven a szolgáltatási pont lesz majd. Ennek a
tisztítóidomnak (bekötőaknának) a bemeneti oldala lezárásra
kerül egy végelzáró dugóval.
2. A közcsatorna építését követően egy külön - a házi
csatorna építési feltételeit részletesen meghatározó –
tájékoztatót fog kapni, melynek kézhezvétele után Ön előtt is
nyitva fog állni a lehetőség arra, hogy megkezdje a házi
csatornahálózatának átépítését, kiépítését:
•
•

A házi vezeték átépítése az Ön feladata lesz majd, amit vagy saját maga készíthet el, vagy egy erre szakosodott vállalkozóval
készíttethet el. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a házi szennyvízhálózat kivitelezéséhez a lakosságtól tervet nem fog igényelni.
A házi vezeték majdani kivitelezésénél maradéktalanul be kell majd tartani az Alföldvíz Zrt. által a későbbi részletes
tájékoztatóban közlésre kerülő műszaki előírásokat.

3. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a megépítésre kerülő házi csatorna rendszereket az ALFÖLDVÍZ Zrt. nyílt árkosan – azaz
eltakarás előtt – felül kell, hogy vizsgálja, ezért ezúton is megerősítjük, hogy egyenlőre ne kezdjék meg a házi csatorna
rendszerek kivitelezését.
4. A házi csatorna építéssel 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 információk:
Az adott ingatlanon keletkező szennyvíz, az adott ingatlanhoz, az adott ingatlanra kiépített bekötésbe kell majd vezetni! 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.
A beruházás keretében – az utcai szennyvíz gerincvezetékkel együtt – az ön ingatlanán a telekhatáron belül 1,0 m – re kifogják
építeni a bekötővezeték tisztítóidomát (bekötőaknáját).
•
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 vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell majd illeszteni, ragasztott és melegített
kötéseket nem fogunk elfogadni.
•
A szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz lesz majd 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.

Kérjük, hogy a házi csatorna kiépítését a közterületi szennyvízcsatorna rendszer megépítését követően
csak akkor kezdje meg, amikor arról Ön egy külön - a házi csatorna kiépítését engedélyező és az
építési feltételeket részletesen meghatározó - tájékoztató értesítést kap!
Partnerként számítunk Önre!
Alföldvíz Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Pf. 96.
www.alfoldviz.hu
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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 programsorozaton belül 2014. szeptember 2-án (kedden), Üllésen, a Déryné Kulturális Központban délelőtt 9-12
között ingyenes fejlesztő és képzési napot tartott. A rendezvényen hasznos információt kaphattak az érdeklődők az önkéntességről, annak
törvényi szabályozásáról, önkéntesek fogadásáról. A fejlesztő program a TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059 támogatás révén ingyenesen valósulhatott meg az érdeklődők számára.
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.

E-mail: info@matrixalapitvany.hu
www.matrixalapitvany.hu
www.facebook.com/matrix.alapitvany

Ügyfélfogadás:
Szerda 14:00-17:00
Péntek 10:00-13:00
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Let’s explore Europe!
raik a Bozsity Vendégházban szálltak meg.
A török vendégek egy szegedi szállodában
laktak, onnan utaztak minden reggel az üllési
programokra. A hét folyamán a vendégek
bekapcsolódtak az iskola mindennapjaiba,
tanórákon és kézművesfoglalkozásokon vettek részt, valamint kirándultak Szegedre és
Ópusztaszerre.

Iskolánk támogatást nyert egy „COMENIUS” multilaterális iskolai együttműködésre.
Európai együttműködési projektünk
2013-2015. évben valósul meg az egész életen át tartó tanulási program keretében.
Az első találkozóra 2013. október
21-25. között került sor a csehországi
Polesovicében, ahol 14 üllési diák (a mentorcsoport) és 4 tanár vett részt.
Bővebben az Üllési Körkép 2013.novemberi számában.
A második találkozó helyszíne Üllés volt.
Hozzánk érkeztek cseh és török diákok és
felnőttek szeptember 8-12 között. Ez a vendégfogadás komoly előkészületeket igényelt
a vendéglátók részéről.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a folyosók falai megszépültek. Szép tiszta lett az
aula és a földszinti folyosó. Köszönet a meszeltetésért a polgármesteri hivatalnak. Így
szeptember első hetében felkerültek a dekorációk a tiszta felületekre. A vendég tanároknak adott ajándékok is elkészültek. A hódmezővásárhelyi keramikus Miska kancsói,
Krabótné Tanács Anita (Öttömös) mézeskalács szívecskéi, egy üveg pusztamérgesi bor
és Ótottné Vörös Zsuzsanna kalocsai mintás
fakanalai kerültek az üllési logóval ellátott
ajándéktáskákba.
A vendég diákoknak is készült egy-egy
kis ajándékcsomag. Üllési logóval ellátott
bögrét, édességet és mézeskalács szívet vihettek haza. Az üllési logóval ellátott bögrét
és a táskákat a polgármesteri hivataltól kaptuk. Köszönjük a támogatást.
Szeptember 8-án 30 cseh tanuló és 5
cseh pedagógust, valamint 7 török diákot és
13 török tanár érkezett az iskolánba. A cseh
gyerekeket családoknál szállásoltuk el. Taná-
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Röviden a hét programja:
Szeptember 8-án délután 5 óra körül
érkeztek busszal a cseh vendégek az iskola
elé, ahol a fogadószülők, gyerekek, kollégák
várták őket. Az aulában a napközi otthon dolgozói által készített finom buktával fogadtuk
az érkezőket.
A köszöntést követően a 30 cseh diákot
otthonukba vitték a vendéglátó szülők, a
cseh tanárokat pedig kivittük a Bozsity vendégházba.
Eközben a török vendégek elfoglalták
szegedi szállást, ők ugyanis repülővel érkeztek Budapestre.
Ezen az estén a vendégek és az üllési
pedagógusok fogadáson ismerkedtek egymással a Bali étteremben. A projekt koordinátora, Isa Resber köszöntötte a találkozó
résztvevőit. Majd iskolánk igazgatója mondott köszöntőt, és bemutatta a kollégákat,
akiknek lelkes, kitartó munkája nélkül ez a
hét nem jöhetett volna létre.
Kedden a diákok 6 fős csoportokban
8-10 óra között tanórákon vettek részt, Péter Kincső, Hegedűs Eszter, Lajkó Borbála,
Márta Petra, Kispál Nikoletta, Dinnyés Dalma vezetésével. Ők fordították angolra a
fontos információkat a cseh diákoknak. (fizika: Tasi Zoltánné, kémia: Kocsisné Hecskó
Ágnes, történelem: Hódiné Vass Magdolna,
angol: Péterné Juhari Ágota, magyar: Nagy
Éva, technika: Czékus-Deme Zita, informatika: Megyeri Péter, testnevelés: Dér Zoltán,
ének: Zimán Ildikó)

Közben a felnőttek gyülekeztek a 10 órakor kezdődő projekt megbeszélésre.
A török és cseh diákok 10 órától egy
sportos vetélkedőn vettek részt a horgásztónál. Majd erdei túráztak lovas kocsikkal,
melyet nagyon élveztek.
Ebéd után a gyerekekkel Szegedre mentünk a Füvészkertbe, ezt követően városnéző
kisvonattal tekintettük meg Szeged nevezetességeit. Késő este adtuk át a fogadószülőknek a cseh gyerekeket Üllésen.
Szerdán a cseh gyerekek mutatták be a
prezentációikat családjukról, önmagukról a
Déryné Kulturális Központban. Természetesen a munka nyelve az angol volt itt is. Majd
a vendég gyerekek az alsós tanító nénik vezetésével kézműves foglalkozásokon vettek
részt. Közben a felnőtteknek a portfóliókat
mutatták be iskolánk tanulói.
Délután szerencsére az idő még kegyes volt hozzánk, ugyanis az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkot látogattuk
meg. Lovasbemutatón vettünk részt, és a
cseh diákok megtekintették a Feszty-körképet.
Csütörtökön óvodalátogatáson vettünk
részt, majd végigsétáltunk a Radnai utcai
iskolaépület tantermein. Ezt követően a polgármester úr fogadta a delegációkat. Lajkó
Borbála gitár szólója, Erdélyi Luca éneke köszöntötte a vendégeket, majd a polgármester úr szólt a jelenlévőkhöz.
Délután zárult a találkozó. A török és a
cseh gyerekek bemutatóját követően oklevelek és ajándékok átadására került sor.
18 órától a Fonó néptáncegyüttes fergeteges bemutatója következett, majd állófogadás, táncház és diszkó tette emlékezetessé ezt a búcsúestet.
A visszajelzések alapján bátran mondhatjuk, hogy a vendégek nagyon jól érezték
magukat községünkben. Kiemelték az itteniek vendégszeretetét, a vendéglátó családok
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figyelmességét. Elégedettek voltak az ételekkel, a gondos szervezéssel.
Ez a tartalmas hét nem valósulhatott
volna meg a helyiek segítsége, összefogása nélkül. Elsősorban köszönettel tartozunk a fogadó gyerekeknek: Borbély
Szimonetta 6.a, Borsos Szilárd 6.a, Czakó
Bálint 6.a, Czékus Noémi 9.o, Dinnyés Dalma 8.a, Erdélyi Luca 4.o, Fodor Judit 8.b,
Gyuris Imre 9.o, Hegedűs Eszter 8.b, Hódi
Krisztina 10.o, Lábas Kata 9.o, Ótott Bence
9.o, Péter Kincső 8.b, Santana Patrícia
4.o , Soós Róbert 6.a és szüleiknek, akik
saját gyerekeik mellett a vendég gyerekekről is nagy szeretettel és türelemmel
gondoskodtak 5 napon át.
Segítőink voltak: Fodorné Bodrogi Judit
és a napköziotthon dolgozói, a Déryné Kulturális Központ kollektívája, a technikai csoport
tagjai, Rácz György és a Bali 23 Kft. dolgozói,
Hajdú Lászlóné, Kálmán Ferencné Ica néni,
Vass Gábor, Nagy Attila Gyula, Péter Mihály,
Péter Csilla, Balogh Ferenc, Juhász Ádám,
Márton László.

Iskolánk dolgozói nagy lelkesedéssel és
szeretettel kapcsolódtak be a hét eseményeibe. Mindenki arra törekedett, hogy a vendégek jól érezzék magukat és szívesen gondoljanak vissza az itt töltött napokra.

A projekt következő szakaszában a törökországi Kütahya-ba utaznak a pályázatban
résztvevő partnerek.

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
Birtokba vettük az óvodát...
Nagy munka áll mögöttünk és segítőink
mögött, 2014. szeptember 15-től teljesen
birtokba vettük az óvodát.
Szomorúak voltunk, hogy szeptember
1-től nem nyithattunk meg, de ekkora felújítás után nem lehet ezen csodálkozni, ennyi
csúszásnak bele kellett férni.
Ember feletti volt az utolsó néhány hét.
2014. augusztus 20-a után kaptuk el szakaszosan a termeket, folyosókat. Augusztus
20-tól a 4 dajka nénink Hovanyecz Attiláné,
Julika, Juhászné Tóth Ildikó Ildi, Tajti Tiborné Marika és Nagyné Nyerges Mónika dajka nénik, reggel 6.30-tól - délután 17-30-ig
csak takarítottak, pakoltak, hogy minden a
helyére kerüljön.

Segítették a munkánkat: 5 ügyes középiskolás (Hovanyecz Klaudia, Gábor Kata,
Gyuris Ágota, Szabó Alexandra és Nagy Kamilla) a közszolgálati munka keretén belül
takarítottak, pakoltak, válogattak. Öröm
volt nézni, hogy a fiatal kezek milyen ügyesen dolgoztak.
Amikor a terem pakoláshoz értünk, az
óvó nénik is bekapcsolódtak. Volt, aki a terme rendezésén kívül, udvart takarított, csikket szedett, mosdót vikszolt.
A takarításban segítségünkre volt még
Kazi Mihályné Katika, Demeterné Editke és
Mohai Beatrix is. Köszönjük munkájukat.
S végül bútoraink visszapakolásában a
technikai csoport munkatársai segítettek.
Illetve ebben volt segítségünkre Novák Dá-

niel, Gombos Géza és Gyóni Sanyi. Ezek a
fiatalok hordták vissza a sok-sok ládát, zsákot. A fiúk beszervezésért köszönet illeti Dr.
Szegedi Mónikát is. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN
a sok munkát, minden kedves segítőnknek,
illetve a türelmet a szülőktől, a késleltetett
kezdés miatt.
S szeretnénk megköszönni az Iskola
vezetőségének, Sárközi Emíliának, hogy a
rendelkezésünkre bocsátotta a Radnai utcai
iskola épületét, egy termet a nyári óvodáztatáshoz, illetve köszönjük az első osztályos
tanító nénik és gyermekek türelmét, hogy kicsit megkésve vehették birtokba a termüket.
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Ficánka csoport
Megörökölt nevünkkel, és 12 „alapító taggal”
kezdtük az idei tanévet. További 4 bölcsődéből, és 8 családból érkező
gyermekkel kiegészülve lett csoportunk létszáma 24. Ebből 16 fiú, 8 lány, 12-en laknak
Üllés bel-, és 12-en külterületén.
Június elején tartottunk az érdeklődőknek (19 szülő) egy előzetes tájékoztatót, ahol
beszéltünk arról, hogy milyen egy nap az
óvodában, és hogy általában mi jellemez egy
3 éves gyermeket. Már itt bizalmat szavaztak a szülők, és a Szülői Szervezet tagjaivá
választották Levi és Zéti anyukáit.
Szeptember 8-án egy játszódélután
keretében találkoztunk ismét az új csoportszobánkban, amit a „régi” bölcsődétől
örököltünk. 21 Ficánkás gyerek, és szülei
csodálták meg a megszépült környezetet,
ismerkedhettek a helyszínnel, játékokkal, felnőttekkel, gyerekekkel.
9-étől teljes létszámmal működünk.
Hogy a beszoktatás nehézségeit csökkentsük, 2 hétig az egyébként váltott műszakban
dolgozó óvónénik mindketten egész nap a
csoportban vannak. Szükség is van minden
vigasztaló szóra, simogató kézre, „ülhető”
térdre, hiszen az otthontól, anyától elválás
nem könnyű. Ezek a kezdeti kesergések
természetes velejárói a közösségbe kerülésnek, és rend szerint hamar csitulnak, hiszen
élvezik egymás társaságát, és a felkínált tevékenységeket. A Szülői Szervezet által vá-
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sárolt, és az óvónénik készítette ajándékok
egyaránt remek hangulatjavítónak bizonyulnak.
Simonicsné Polyák Mária
Sziráki Lászlóné

Cica csoport, erre az
évre 27-re szaporodott,
néhány Ficánka csoportos, hozzánk csatlakozott.
Ámulva vettük birtokba
a megszépült óvodát,
a szép mosdót és a gyönyörű csoportszobát.
Kíváncsian figyelték a gyermekek egymást,
volt aki nagyot nőtt, s volt aki levágatta a
haját.
Felavattuk egy nagy tornával a Tornatermünket,
észre sem vettük, hogy úgy eltelt az idő és
késve ettük a tízórainkat meg!
Hatalmas a tornaszoba, sok új fejlesztő játékkal,
biztonságosan tornázhatunk, nem kell figyelni a bútorok sarkaival!
Udvarunkon, új homokozó és felújított kisház
várt,
a fiúk rúghatják a gólt, a focikapu is ott áll.
Néhány képet mellékelünk, hogy mindenki
gyönyörködni tudjon,
„Ilyen a mi óvodánk!”-ezt nem csak úgy
mondom!
Jerneiné Masa Tünde
Zádoriné Bata Zsuzsanna
Marótiné Hunyadvári Zita

Babóca csoport
Szeptember 1-jén Babócáinkat a nyár vége a Radnai utcai iskolában érte.
Türelmetlenül vártuk, hogy
birtokba vehessük a felújított csoportunkat,
mosdónkat. Kati és Ancsa óvó néni, Ildi
dajka néni 2 napot azzal töltött, hogy kitakarítsanak, berendezzék, otthonossá, játszhatóvá tegyék azokat. Kaptunk polcokat,
szőnyeget, ami a frissen lakkozott parkettára
került. A friss meszelés illata még sokáig
érződni fog, de a mosdónk, amit csak mi
használunk, mindenen túltesz. Gyönyörű, és
ízléses. Vigyázni fogunk rá. A csoport 18
gyermekkel indult, lehetőséget adva annak,
hogy az egyéni foglalkozások, fejlesztések
nagyobb hangsúlyt kapjanak. Iskolába készülünk, ezért önállóságban, problémamegoldó képességben, aktív szókincsbővítésben
segítjük elő fejlődésüket. Kézügyességük,
vizuális látásmódjuk fejleszthető, sok-sok
barkácsolással, rajzolással, színezéssel. A
megfelelő mozgás rendszeressége a legfontosabb. Ha ez megvan, más részterületek
is fejlődnek. Lehetőségünk is adódik erre,
mert van tornaszobánk! Reméljük, következő beszámolónkban megírhatjuk, milyen
események gazdagították a Babócák mindennapjait.
Bezdány Zoltánné
Battancs Gergelyné
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Bölcsődei hírek

Alkotóházi hírek

A nyár végén elbúcsúztunk 5 óvodába induló kisgyermektől egy
kis ünnepség keretében, és szeptember elejétől várjuk a helyettük érkező gyerekeket. Lehetőségük van nekik arra, hogy amíg megszokják
az új környezetet, és bizalmukba fogadnak minket, szüleikkel együtt
legyenek a bölcsődében. Az újonnan érkező kisgyermekeket két
csoportban. (a Zsebibaba tipegő-nagycsoportban, és a Micimackó
nagycsoportban) fogadják nagy szeretettel a kisgyermeknevelők.

Visszatekintés a nyári hónapokra

Bokor Józsefné bölcsődevezető

A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület és az Alkotóház köszöni a kézműves táborok megrendezéséhez nyújtott támogatást:
Éles Katalinnak,
Nagy Nándornak,
Czakó Editnek, valamint a
Zöld-Termék Szövetkezetnek,
akik gyümölccsel és zöldséggel látták el a gyerekeket.
Farkas Imréné, Czakó Anna, Czakó Petra és Onica Klaudia önkéntes munkáját is köszönjük a táborozók nevében.
Turnerné Marika néni és Hajdú Lászlóné

Az Alkotóház szeptember 12-én köszönte meg Támogatóinak az
előző évben nyújtott segítséget, támogatás, így:
Bakó Jánosnénak, Bozsity Bt-nek, Dr. Csonka Erikának, Czakóné Dudás Mónikának, Balogh Ferencnek, Fodorné Bodrogi Juditnak,
Horváth Istvánnénak és családjának, Farkas Attilánénak, Mihálffy
Tibornénak, Pintér Istvánnénak, Szabó Lajosnénak (Szikora Katalin),
Szekeres Mihálynénak, Szolnoki Tündének, Kolonicsné Daka Ilonának, Tóth Mihálynénak, Tóth Jánosnénak, Tari Józsefné Irénkének,
Vass Lászlónénak (Fodor Dóra), Dr. Szegedi Mónikának, Maróti Zoltánnak, a Maróti Heg-Szi Kft vezetőjének, Maróti Évának, Gyuris Mihálynak, a Stabil Sped Kft vezetőjének, a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesületnek, Üllés Nagyközségi Önkormányzatnak és a Déryné Kulturális
Központnak.
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FIGYELEM!
Nyári akció 30 %-os kedvezmény
új és használt cserépkályhák,
kandallók, tűzhelyek, kemencék
építésére, garanciával
és referenciával!
MINŐSÉGET KÍNÁLOK, KEDVEZŐ ÁRON, 43 éves szakmai
tapasztalattal!
A TÜZELŐBERENDEZÉSEK SPECIALISTÁJA
Márton Ferenc
Telefon: 06/30/978-4033

Kutyakozmetika
Kutyaápolás nem csak tavasszal és nyáron fontos!
A kutya szőrének filcesedése
nem tartja a kutyát melegen, sőt!
Bontás – fültisztítás – karomvágás,
fürdetés – nyírás – trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig; 1.000 Ft)

Tisztelt Üllési Szavazó Polgárok!
FEJLESZTÉS # KÖZPONTOSÍTÁS # SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Mihálffy László vagyok, 1988-ban születtem azóta a településen élek,
itt szeretnék munkálkodni és véglegesen családot alapítani. Iskoláimat
6. osztályig helyben végeztem, majd a Dugonics András Piarista Gimnáziumban érettségiztem 6 osztályos tagozaton. Ezt követően Gábor
Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskolában szereztem logisztikus szakmát. Jelenleg Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök hallgató vagyok a szegedi egyetemen
levelezőn. Mórahalmon dolgozom a Mora Ép kft.-nél városfenntartás, közmunkaprogram és
rendezvények irányításában.
Jelölésemet a Fidesz KDNP, személyesen B. Nagy László Úr is támogatja, de nem pártpolitikai
célokkal és nem pártpolitikusként indulok. Nem helyi pártpolitikai „harcra” készülök hanem
munkára a lakosságért és a településünkért. Szüleimtől is ezt az indíttatást kaptam, közösségi
emberek voltak.
Miben tudnám segíteni a polgármester a helyi képviselő testület és az intézmények munkáját
az elkövetkezendő ciklusban ?
– Programok szervezése lebonyolítása: Gasztronómiai kisfesztivál, sport és rekreációs programok, környezetvédelmi megmozdulások, jótékonysági rendezvények, színvonalas szórakoztatás megteremtése /mindezek hiányt pótolnának településünkön.
– Helyi sportlétesítmények fejlesztésében és kiállításában: konditerem, tanuszoda
– Fiatalok megszólításában, kérem is hogy keressenek problémáikkal ötleteikkel.
– Egy műemlék állításában a központi parkban, ahol lehetőség lenne közös megemlékezésre
nagyközségi szinten
– Pályázat írásban, a megkezdett pályázatok megvalósításában
– Máltai és egyházi munka folytatásában,gyűjtésben való részvétel, idősek rászorulók problémáinak kezelésében
– Településünk környezettudatossá tételében, közterületek szebbé tételében.
– Média felületek tartalmas kihasználásában
– Üllés Nagyközség képviseletében különböző fórumokon
Támogatni szeretnék minden kezdeményezést, pályázatot ötletet amely településünket előreviszi
a fejlődés útján,hogy minél többen fiatalok és idősek egyaránt úgy érezzük ,hogy itt maradni érdemes. Jó itt élni!
Kérem támogassák, támogassátok képviselő-jelöltségemet a 2014 okt.12.-i önkormányzati választáson.

MIHÁLFFY LÁSZLÓ

Árlista + több info: www.kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.:06/30-304-21-58
Magyar, English, Deutsch, Nederlands

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési program
szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.
2014. augusztus 28.
ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. október 20. és december 7. között

SAJTÓKÖZLEMÉNY

kerül sor a háztartások életkörülményeinek feltárását célzó, a Háztartások pénzügyeire és
fogyasztására vonatkozó európai adatfelvételre.

AZ ÜLLÉSI CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KAPACITÁSBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE A
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IRÁNTI LAKOSSÁGI IGÉNYEKHEZ ILLESZKEDVE

A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, és az Európai Unió tagországai vesznek részt
benne.
Az
európai
felméréssel
kapcsolatos
részletes
leírás
a
www.ecb.europa.eu/home/html/researcher_hfcn.en.html internetes oldalon található.

A DAOP-4.1.3/B-11-2012-0008 számú „Az üllési Csigabiga Óvoda és Bölcsőde kapacitásbővítő
fejlesztése a bölcsődei ellátás iránti igényekhez illeszkedve” elnevezésű pályázaton Üllés
Nagyközségi Önkormányzat 147.013.143 Ft összegű támogatást nyert egy új, két
csoportszobás bölcsőde építésére.
Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül elnyert támogatás segítségével egy
új, két csoportszobás bölcsőde épült, amelyben 22 gyermek napközbeni felügyelete, gondozása,
nevelése válik biztosítottá.
Az új, korszerű épületben megújuló energiaforrásokat használó rendszer (geometrikus energiára
alapozott hőszivattyús fűtő-hűtő rendszer, felületfűtéssel és –hűtéssel a csoportszobákban is) került
kiépítésre, amely nyáron hűt, télen fűt. A két csoportszoba mellett fejlesztő szoba, sószoba, orvosi
szoba és kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra. Az új bölcsődével komplexebb ellátásra nyílt
lehetőség: már két évnél fiatalabb gyermekek napközbeni ellátása mellett időszakos felügyelet,
fejlesztő foglalkozások (pl. gyógytorna), baba-mama klub, étkezési-táplálási tanácsadás
megvalósulhat.
A fejlesztés hosszú távú célja, hogy a gyermekükkel otthon lévő szülők munkahelyre történő
visszatérésének, illetve a belépésének a gyermekfelügyelet megoldatlansága miatt keletkező
akadályait megszüntetése a bölcsődei ellátás biztosításával, ezzel hozzájárulva a családok
életszínvonalának emeléséhez, életkörülményeik javításához.

A Magyarországon felkeresendő 18 ezer háztartás kijelölését véletlenszerű kiválasztással
hajtottuk végre. Az adatfelvételre kétféle módon, interneten, illetve kérdező személyes
közreműködésével lehet válaszolni.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Honlap
E-mail cím
Telefonszám

„Miből élünk?” felmérés
mibolelunk.ksh.hu
mibolelunk@ksh.hu
06-80-200-766 ingyenes zöldszám (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)

A kérdőívet kérdező segítségével kitöltő háztartásoknak ajándékként egy 1000 Ft összegű Erzsébetutalvánnyal mondunk köszönetet, míg az Interneten válaszoló háztartások között összesen 10 darab
iPad mini táblagépet sorsolunk ki.
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás
lehetőségét kizáróan használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény előírásait.
Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek. Kérem, segítse
munkájukat!
Szeged, 2014. szeptember 3.

A megítélt támogatás:
147,01 millió Ft
További információ kérhető:
Üllés Nagyközségi Önkormányzat
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
Projekt azonosítója:
DAOP-4.1.3/B-11-2012-0008
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Központi Statisztikai Hivatal
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51.
Telefon: (+36-1) 345-6000 | Telefax: (+36-1) 345-6788
E-mail: ksh@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu

www.ulles.hu
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Családi események
Születési hírek
Túri Szilveszternek és Szekeres Melindának
augusztus 12-én – 4410 grammal – Laura,

Süveg Lászlónak és Jovánovics Brigittának
augusztus 15-én – 2820 grammal – Zoé Anna,

Fodor Ferencnek és Ocskó Ágotának
augusztus 19-én – 3120 grammal – Luca
nevű gyermeke született,

Sztarek Zoltánnak és Bendesi Ágnesnek
szeptember 3-án – 4010 grammal – Benett
nevű,

1 hektár földterület a falu mellett hosszabb távra kiadó.
06/20/566-6253

Rozsnyák Lászlónak és Ábrahám-Tandari
Beátának szeptember 7-én – 2930 grammal –
Mira nevű gyermeke született.

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

Őszi Ajánlat

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

Házasságkötési hírek

Tápok: baromfi-, sertés-, kutya-, macskatáp

Gyuricza Máté és Bezdány Fruzsina üllési lakosok augusztus 30-án
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Halálozási hírek

Zsákolt szemes termények, darák, koncentrátumok,
takarmány-kiegészítők

Tőzeg értékesítés:

Liber János augusztus 12-én (élt: 64 évet),
Tóth László augusztus 25-én (élt: 51 évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Üllési Körkép lapzárta

–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

PB gázpalack csere

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép szeptemberi számának lapzártája:
2014. október 20-án, 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.
Köszönjük!

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

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

