ÜLLÉSIKörkép

XXI. évfolyam 10. szám 2015. október

Közéleti Tájékoztató Lap

Meghívó
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói
Szeretettel meghívnak minden kedves érdeklődőt
a Déryné Kulturális Központban
2015. november 14-én tartandó
XX. Jótékonysági Estre, Születésnapi Buliba

Program:
18.00-18.30 Vendégvárás
18.30.-18.45 Megnyitó
18.45.-19.00 Cica csoport műsora
19.00-20.00 Meglepetés műsorok
20.00-VACSORA
TOMBOLA, ZENE, TÁNC hajnalig
A belépő ára: 3500.-Ft
A JEGYEK MEGVÁSÁROLHATÓK 2015.11.02-től az Óvodavezetőnél.
Támogatójegyek árusítása: a Bölcsődében a gondozó néniknél, az
Óvodában az Óvó néniknél(1000.-Ft/db )
20 évvel ezelőtt tartottuk az első bulit,
most pedig visszatekintünk egy kicsit.
Kik akkor ovisok voltak ma már dolgozó fiatalok,
vagy az is lehet, hogy koptatják a főiskolai, egyetemi padot.
Akkor a szülők jöttek el bálazni,
most pedig együtt várunk Benneteket nosztalgiázni.
Amit kínálunk nem más,
mint egy jó hangulatú Este, egy kis szórakozás.
Minden korosztály megtalálja a Neki valót,
hisz a zene örök, mulassunk egy jót.
Gyere el, érezd Magad jól nálunk,
nem kell báli ruha, hisz egy jó buliba várunk.
A színek kavalkádja vesz majd körbe téged,
s ha eljössz, akkor ezt az estét Te is megszínesíted!
A szlogenünk a régi, ne feledd:
a bölcsisekért, és ovisokért lesz az Est.

www.ulles.hu

2015

Adventi hétvégék
Programsorozat
Üllés Nagyközségi Önkormányzat idén iss
megrendezi az Adven Hétvégék
rendezvénysorozatot a
Szabadság téri parkban!

I. Adven hétvége: 2015.11.29.
Édes Ünnepünk!
FONÓ Néptáncegyü es ünnepi műsora
II. Adven hétvége: 2015.12.06.
2015.12.08. - 2015.12.15.
Csiga-Biga Óvoda és Bölcsöde ünnepi műsora Adven Mézeskalácsok kiállítása a
III. Adven hétvége: 2015.12.13.
Déryné Kulturális Központban
Fontos Sándor Általános Iskola ünnepi műsora, Krabótné Tanács Anita mézeskalács mester
meseíró és rajzverseny eredményhírdetés
Termékei megvásárolhatók lesznek a
III. Adven hétvégén
IV. Adven hétvége: 2015.12.20.
Királydinnye citerazenekar ünnepi műsora
Édes-sós örömök!
Karácsonyi aprósütemények
versenye
Sütemények nevezése:
2015.12.10. 8 órától
—
2015.12.11. 12 óráig
Zsűrizés:
2015.12.11. 16 órától
Eredmény hírdetés:
2015.12.20. IV. Adven hétvégén

IDŐSEK VILÁGNAPJA 2015
A szépkorúak köszöntésére október 7-én, szerdán került sor. Ez
alkalomból a 4. osztályos gyerekek egy olyan szép műsorral ajándékozták meg a település időseit, melynek keretében az iskolások verset szavaltak, vonósok és citera segítségével fejezték ki tiszteletüket
az idősek iránt. Köszönjük Juhari Lászlónak, hogy segítette a vonós
gyermekeket, és Hunyadvári Istvánnak, hogy a citerán megszólaló
dalokat megtanította a kicsiknek. Miután Nagy Attila Gyula polgármester elmondta jókívánságait, remek marhapörkölttel kedveskedett
az önkormányzat az időseknek. Az étel elkészítését köszönjük a Technikai Csoportnak. Jó egészséget kívánunk örökifjú nyugdíjasainknak!
Olasz Bettina
2015 október
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90 ÉVES KÖSZÖNTÉSE ÜLLÉSEN

TISZTELT TERMELŐK!

2015. november 03-án (kedden) 17.00
órai kezdettel

Dobai Antalné, Erzsike néni október 24-én ünnepelte 90. születésnapját népes családja körében. Ez alkalomból Üllés polgármestere Nagy Attila Gyula meghitt keretek
között köszöntötte őt, és átnyújtotta számára a díszoklevelet és az önkormányzat ajándékát.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk Neki!
Polgármesteri Hivatal

a Déryné Kulturális Központban (Üllés
Dorozsmai út 48.), falugazdász tájékoztató
lesz, melynek témája a 2015-2020. Vidékfejlesztési Program mezőgazdasági termelőket
érintő része, különösen részletezve a már
kiírt Agrárkörnyezet Gazdálkodás program
pályázati feltételeit, lehetőségeit.
Minden érdeklődőt tisztelettel várok!
Halász Zsolt falugazdász
30/3372535

HÁLÁS SZÍVVEL
Kilenc évvel ezelőtt azért jelent meg a
fotóm az Üllési Körkép aktuális számában,
hogy bemutatkozzam, mint az új jegyző.
Most azért, hogy elköszönjek.
Elérkezettnek látom az időt, hogy kipróbáljam magam egy új területen, ami már
nem közigazgatás. Régi vágyamat váltom
valóra azzal, hogy Budapesten vállalok munkát, és Pestre költözök. Az egyetlen dolog,
ami ebben motivál, a személyes ambícióm.
Elsősorban megköszönöm Üllés Községnek, hogy munkát adott 9 éven keresztül,
olyan munkát, amit az utolsó napig szerettem
végezni, ami sikert adott és megbecsülést.
Köszönöm a lakosságnak, hogy együttműködtek, köszönöm, hogy az önkormányzati
és államigazgatási hatósági tevékenységet
rajtam keresztül is elismerték és tiszteletbe
tartották, mint jogkövető állampolgárok.
Köszönöm Polgármester Úrnak a közös
munkát, köszönöm, hogy a munkát megosztva, közösen végezhettük. Jobb polgármester
mellett nem is dolgozhattam volna. Élmény
volt a települési fejlesztési elképzeléseiben

közreműködni, közösen megvalósítani. Öröm
látni, hogy az együtt eltöltött munkaéveknek
mennyi pozitív eredménye és látszata van!
Köszönöm az intézményvezetőknek a közös munkát, köszönöm, hogy szükségük volt
a segítségemre és el is fogadták azt.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy szorgalmukkal, szakmai
tudásukkal, emberi hozzáállásukkal olyan
munkatársak, akikkel együtt olyan Hivatalt működtetünk, ami állja a közigazgatás
változásait, megfelel az elvárásoknak, az új
feladatoknak, kiszolgálja az ügyfeleket. Nem
csak munka, nem csak kötelezettség, hanem
élmény volt 9 éven keresztül a vezetőjük és
kollégájuk lenni.
Köszönöm Mindenkinek és mindenek
előtt a legértékesebbet, az emberi kapcsolatokat, amiket az elmúlt 9 évben közösen
kialakítottunk!
Üllésnek további fejlődést kívánok, az
Önkormányzatnak további sikeres működést!
dr. Sugár Anita
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ÉLETMÓD KLUB HÍREI

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – NOVEMBER

Az Életmód Klub következő összejövetele
november 19-én 17 órakor lesz a Napos
Piac épületében. Téma: Felkészülés a télre.
Szeptemberben kirándulni voltunk az Attiladombon. Köszönjük a lehetőséget, hogy csatlakozhattunk a Mozgáskorlátozott Egyesület
csoportjához. Október 15-én a Napos Piac
épületében a cukorbetegség kézbentartása
témában Csonka Erika doktornő tartott előadást és az egészségvédelmi hét keretében
az önkormányzat támogatásával egészséges
táplálkozás tanítása céljából egészséges ételeket fogyaszthattunk, amit ezúton szeretnénk
megköszönni.

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, 0620/973-9149)

Tisztelettel:
Lapuné Füredi Andrea és Markovics Attila
Klubvezetők

NÖVEKSZIK A
VÁLLALKOZÓK
ADÓKEDVEZMÉNYE!

Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2015. október 31.-november 1.
2015. november 7-8.
2015. november 14-15.
2015. november 21-22.
2015. november 28-29.

A változások az alábbiak lesznek:
1 )Az iparűzési adó összegéből 40 %
adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót,
akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. (a jelenlegi
adókedvezmény 20 %)
2) Mentes az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek vállalkozási szintű iparűzési
adóalapja az adóévben a 20 millió forintot
nem haladja meg.
A 2016. január 1-jétől hatályos – a fenti
változásokat tartalmazó – 18/2015.(IX.23.)
önkormányzati rendeletet megtalálhatják a
www.ulles.hu honlapon a „Rendeletek” link
alatt, valamint a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a titkárságon.
Dr. Sugár Anita
jegyző

06/20/9739-149
06/30/4879-805
06/30/9653-114
06/70/3780-521
06/20/4763-517

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. NOVEMBERI étkezési térítési díjak befizetését:
november 2-án és 9-én hétfőn, 3-án és 10-én kedden
7-13 óráig
november 4-én és 11-én szerdán
7-15 óráig
november 5-én és 12-én csütörtökön
7-13 óráig
november 6-án pénteken
7-12 óráig
lehet megtenni.
Amennyiben az étkezési térítési díjfizetésében elmaradása van, azt kérjük, HALADÉKTALANUL RENDEZZE! - ellenkező esetben beszüntetjük az étkezés szolgáltatást, a
hátralékosok listáját pedig átadjuk a település jegyzőjének.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

A Képviselőtestület 2015. szeptember
22-i ülésén döntött a vállalkozók adókedvezményének növeléséről.

Dr. Papp Zalán
Dr. Papp Sándor
Dr. Kovács Tibor
Dr. Domán Gábor
Dr. Tóth Ferenc

11.30 – 14.00 óráig.

Kérem a fenti időpontok betartását!
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a gyermekek számára ingyenes étkeztetési lehetőség csak érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén jár – az önkormányzati
határozatban megjelölt időtartamban. Ezért kérem fokozottan figyeljék az ingyenességet
biztosító önkormányzati határozatban megjelölt kedvezmény lejáratának időpontját,
és igényeljék időben újra a kedvezményt. (A lejáratot megelőző három hónapban már
benyújtható a kérelem a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel nem rendelkezőknek fizetési kötelezettsége van a lejáratot követő naptól
kezdődően.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
NOVEMBER
A Négyforrás Nonprofit Kft. a megszokott rendben történt szilárd hulladékszállítás mellett
2015. január 1. napjától lehetőséget biztosít – műanyag, papír és fém – hulladékok szelektív
gyűjtésére is.
A Kft a gyűjtésre szolgáló sárga zsákon kívül eljuttatta azt a tájékoztatót is, amelyben a szállítással kapcsolatos tudnivalókat leírták.
Eszerint a sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
- műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó,
reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
- papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
- fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
Az ingatlan elől történő elszállítás NOVEMBER hónapban az alábbi napokon történik:
november 9. (hétfő) 7 órától –
november 23. (hétfő) 7 órától –
Sárga zsák átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ingyenesen!
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Segítő együttműködésüket köszönjük!
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EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT
Október 5-9-e között került sor az Egészségvédelmi Hét megrendezésére.
A programok a vizsgálatokhoz igazodva a Déryné Kulturális Központban, a Védőnői Tanácsadóban, az I. és II. számú háziorvosi rendelőben, a Szociális Központban, Fontos Sándor Általános Iskolában,
a Csigabiga Óvoda és Bölcsődében kerültek megrendezésre.
A szűrővizsgálatok látogatottságára vonatkozó adatok az alábbiak:
– tüdőszűrőn összesen 608 fő jelent meg,
– vérnyomásmérésen 193 személy vett részt, közülük 33 főnél
tapasztaltak a normálértéktől eltérő mérési eredményt,
– vércukor vizsgálaton 192 fő vett részt, közülük 83 főnek lett a
normál értéktől éltérő eredménye,
– koleszterin vizsgálatot 192 fő kért, közülük 82 főnek lett a
normál értéktől éltérő eredménye,
– vizeletvizsgálaton 138 fő jelent meg, 42 főnek lett a normál
értéktől éltérő eredménye.
A prosztatagyulladást és daganatot kimutató PSA szűrésen összesen 47 férfi jelent meg, közülük 8 főnél mutattak ki mérhető eltérést.
Urológiai vizsgálaton 30 fő jelent meg, közülük a valamilyen betegséggel kiszűrt betegek száma 26 fő volt. További vizsgálatra 4
személyt utaltak.
A nőgyógyászati rákszűrésen 122 fő jelent meg, ebből 70 főnél
találtak eltérést.
Fül-, orr-, gégészeti szűrésen a doktornő 27 beteget vizsgált meg,
közülük 11 fő fülzúgással és halláspanasszal, 4 fő idült mandulagyulladással, 3 fő refluxal, 8 fő egyéb betegséggel lett diagnosztizálva.
Egy fő lett góckutatásra tovább utalva.
Bőrgyógyászati szűrésen 63 fő jelent meg. A vizsgálat során 61
főnél állapítottak meg különféle bőrgyógyászati betegséget, eltérést.
Érszűkület szűrésen 26 fő jelent meg, ebből 2 főnél állapítottak
meg érszűkületet, 8 főt további vizsgálatra utaltak.
EKG szűrésen 63 fő jelent meg, közülük 29 főnél mutatott a készülék kóros eredményt.
A Pulmonológiai betegségek szűrésére COPD vizsgálat megtartására került sor. A vizsgálat adta lehetőséggel 13 személy élt, számukra légzésfunkciós és fizikális vizsgálat is történt. Közülük 7 betegnek
volt kóros az eredménye, őket további kivizsgálásra utaltak be.
Szemészeti szűrésen megjelent 31 fő jelent meg.
Ultrahangos vizsgálaton összesen 34 fő vett részt, közülük 14 főnél
hasi ultrahangon, 4 főnél pajzsmirigy ultrahangon, 1 főnél emlőultrahangon szűrtek ki kóros elváltozást. 4 főt további vizsgálatra küldtek.
Memóriaszűrésen 13 fő jelent meg, közülük 5 főnél enyhe
demenciára utaló jeleket találtak, őket további vizsgálatra utaltak.
A szűrővizsgálatok mellett a lakosok, diákok részt vehettek többek között talpmasszázson, biorezonanciás vizsgálaton, Acess Bars
kezelésen, íriszdiagnosztikán, nyílt karatebemutatón, egészségmegőrző tornán, fitnesz tornán, biciklitúrán és „Ébresztőóra” címmel a
diákok jogairól szóló interaktív előadáson is.
Október 5-én a véradás után 17 órai kezdettel ünnepélyes keretek
között köszöntöttük a jubiláns véradóinkat. A véradókat Dr. Szekeres
Veronika, az Országos Vérellátó Szolgálat Régió vezető főorvosa,
Kása Gabriella, a Magyar Vöröskereszt megbízott megyei igazgatója
és Nagy Attila Gyula, Üllés polgármestere is üdvözölte. Ezt követően
a véradók az önkormányzat apró ajándékát kapták meg, majd finom
marhapörkölt elfogyasztásával fejezték be a napot.
Október 6-án került sor a Virágos Üllésért -„Legvirágosabb ház”
és a „Legrendezettebb ház” díjátadó ünnepség megtartására. (a díjátadó ünnepségről, a díjazottakról „Virágos Üllésért Mozgalom” –
2015. Díjátadó ünnepség” című cikk alatt olvashatnak).
Október 8-án került megrendezésre a Hangulatjavító Est. Elsőként Dr. Csonka Erika háziorvos, majd Dr. Varga Katalin pszichiáter

szakorvos előadását hallgathatták meg a jelenlévők – Érezd magad
jobban! Változz és változtass! címmel. Az esten lelkiállapotukat jelző
tesztet tölthettek ki a résztvevők. A szünetben a szorgos kezű hölgyek süteménycsodáit kóstolhatták meg.
A süteménysütő versenyen
Királyné Czékus Valéria
Sütőtökös kalácsa,
Vass Amarilla
Narancskrémes muffinja,
Dr. Szegedi Mónika
„Zabpehlyes ősz” nevű sütije,
Fodor Józsefné
Mama kiflije
Kádár-Németh Erzsébet
Karamell szelete és Töpörtős pogácsája
Makráné Körtvélyesi Tünde Egészséges kókuszgolyója és
Lenmagos pogácsája
Patakiné Németh Ilona
Cukkinis-almása, Kétszersültje, Esti
süteménye és Diós kiflije,
Ágostonné Szaniszló Ildikó Sütőtökös sütije,
Kálmán Ferencné
Islere,
Gyuris Andrásné
Csokis-körtése, Sárgarépás sütije,
Magos kenyere,
Hajdú Teodóra
Nutellás feeling sütije
kapott elismerést és díjazást.
A süteménykóstoló után a Bergerné Wilk Halina természetgyógyász gongkoncertjét hallgathatták meg a jelenlévők.
A hét sikeres lebonyolításához több cég, szervezet, illetve magánszemély is hozzájárult.
Szeretnénk megköszönni Dr. Ország Orsolya és Dr. Csonka Erika háziorvosoknak; Kiss Ilona és Farkas Katalin védőnőknek; Móczár
Gabriellának a Szociális Központ tagintézmény vezetőjének, és az intézmény dolgozóinak; Mihálffy Lászlóné laborasszisztensnek; Meszesné Volkovics Szilviának, a Déryné Kulturális Központ igazgatójának és
az intézmény dolgozóinak; a Technikai Csoport dolgozóinak; Dinnyés
Gézánénak, Hajdú Lászlónénak, Tanács Zoltánnak, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának, Csongrád Megyei
Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézetének, a Máltai
Szeretetszolgálat Üllési csoportjának, a Szent Pál Patikának, az Üllési
Alkotóháznak, a Csigabiga Óvoda és Bölcsődének, az Unicef Magyar
Bizottságának, a Móra-Vitál Kft-nek, és a szűrővizsgálaton segédkező
valamennyi személynek, valamint az alábbi gyógyszergyártó és forgalmazó cégeknek: Richter Gedeon Nyrt., SANDOZ, Egis Gyógyszertár
Zrt., Pfizer, Pezomed Kft, Dr Peithner Kft. , Wörwag Pharma, Krka Magyarország Kereskedelmi Kft, Paracelsus Orvosi Műszer Bolt.
Dr. Sugár Anita
jegyző

TÜDŐSZŰRŐ EREDMÉNYEK
A térítésköteles tüdőszűrések (pl. 40 éves kor alatt, foglalkozásegészségügyi 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 tovább vizsgálása akár térítésköteles, akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, a Mórahalmi Tüdőgondozó Intézetben (cím fent) történik.
Dr. Csonka Erika, Dr. Ország Orsolya háziorvosok
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„VIRÁGOS ÜLLÉSÉRT MOZGALOM” – 2015. MOZGÁSKORLÁTOZOTT
DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG
EGYESÜLETI HÍREK
A „Virágos Üllésért Mozgalom” díjátadó ünnepség megrendezésére október 6-án, kedden
ünnepélyes keretek között került sor.
Az előző évhez hasonlóan az idén is egy független, nem helyi lakosokból álló, öttömösi
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 11.
Bálint Jánosné
Kossuth dűlő 6.
Vér Istvánné
Árpád dűlő 48.
Kisguczi Tibor
Petőfi dűlő 147.
Kádár-Németh Pál
Ady Endre utca 1.
Sipos Vilmosné
József Attila utca
Szunyogh József
12/A
Huszár utca 32.
Balogh Ferenc
Erkel Ferenc utca 74. Borbély József
Móra Ferenc utca
Vidéki István
17.
Dózsa György utca Zádori Antal
42.
Kölcsey Ferenc utca -

Ocskó Lajos

Huszár utca 30.
Erkel Ferenc utca 29.
Móra Ferenc utca
102.
Dózsa György utca
104.
Kölcsey Ferenc utca
46.
Wesselényi utca
10/A
Székely utca 15.
Erdélyi utca 50.
Fehérvári utca 16.
Fogarasi utca 28.
Radnai utca 33.
Bem József utca 5.
Petőfi Sándor utca
51
Arany János utca

Simon Györgyné
Gyuris Krisztián
Juhász József

Jókai utca 8.
Gyuris Sándor
Makarenkó utca 16. Gyuris Nándorné
Szent Margit utca 5. Fábián Gábor

Erdélyi Istvánné
Peták Antal
Hódi Zoltán

Ruzsai út 35.
Kis utca 5.
Piac utca 3.
Víztorony utca 12.
Dorozsmai út 56.

Wesselényi utca 24. Kálmán Ferencné
Székely utca 9/B.
Erdélyi utca 52.
Fehérvári utca 17.
Fogarasi utca 18.
Radnai utca 19.
Bem József utca 22.
Petőfi Sándor utca
12.
Arany János utca
26.
Jókai utca 18.
Makarenkó utca 15.
Szent Margit utca
2/A
Ruzsai út 30.
Kis utca 21.
Piac utca
Víztorony utca
Dorozsmai út 61/B.

RENDEZETT HÁZAK
Cím
Név
Rózsa dűlő 19.
Zádori Mónika
Kossuth dűlő 19/1
Dudás Dániel
Árpád dűlő 109.
Molnár Sándor
Petőfi dűlő 20.
Forrai Péter
Ady Endre utca 15. Szekeres Renáta
József Attila utca
-

Gyuris Gézáné
Dávid János
Sztarek Jánosné
Tajti Ferencné
Lajtár Ilona
Forrai Lajos
Csóti Vilmos

Tari Józsefné
Huszár Györgyné
Papp Dezső
Fábián Szilveszter
Kertész-Farkas Csabáné
Czékus Ferencné
Farkas Csaba
Fábián Károly
Kurucsai József
Dudás Zsolt
Kisalbert Lászlóné
Dobi Gyuláné
Abel Anikó
-

Maróti József
Gyuris András
Hegedűs István
Dobi Zsolt
Czakó Sándor

KÜLÖNDÍJAT KAPOTT:
belterületen: Széchenyi utca 4. - Kádár-Németh Attila
külterületen: Kossuth dűlő 82. - Farkasné Szögi Mónika
Gratulálunk a díjazottaknak!
Dr. Sugár Anita
jegyző
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Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy következő összejövetelünk november 13-án, pénteken, 15 órakor kerül megrendezésre az
Alkotóházban. Téma: Ünnepi készülődés,
pogácsasütés kemencében. Az elmúlt hónapokban a csoportnak meglehetősen mozgalmas programjai voltak. Szeptember 19-én
Forráskúton voltunk a Megyei Találkozón 20
fővel. Rendkívül színvonalas műsorokat láthattunk, az ebéd ízletes volt. Szomszédaink
igen jó házigazdák voltak, megtekinthettük a
falu nevezetességeit.
Szeptember 26-án kirándulni mentünk
az Attila-dombra. Az időjárás kegyes volt
hozzánk, nem szakadt egész nap, csak szemerkélt az eső. De a csoporttagok nagyon
kitartóak voltak. Bejártuk az egész dombot,
a Kincsem Lovasparkot. Menyasszonyi ruha
kiállításba csöppentünk. Finom babgulyást
ebédeltünk palacsintával. Sajnos az előre
meghirdetett ingyenes buszköltség a végére
1.000 Ft/főre jött ki, mivel az önkormányzattól kapott, a civil szervezetek pályázatán
nyert 50.000 Ft nem volt elegendő, a 282
km x 290 Ft-os üzemanyagköltség 90.480
Ft lett. Így a fennmaradó összeget egyénenként kellett kifizetni. Már szinte hagyomány,
hogy az Életmód Klub tagok is csatlakoztak a
csoporthoz, fenntartva a jó kapcsolatot a két
csoport között. Köszönjük Dr. Csonka Erikának, hogy az úton velünk tartott, biztonságérzetünket növelte.
Októberben 9-én találkoztunk a Művelődési Házban. Aktualitásokat beszéltünk meg,
a hátralévő két hónap programját terveztük
meg közösen. Egy perces néma gyásszal
emlékeztünk meg nemrég elhunyt kedves
csoporttagunkról, Bata Károlyról. A Megyei
Egyesület tájékoztatta a csoportot, hogy a
TÁMOP 1.4. pályázat keretében december
1. és 17. között lehetőség nyílik a Bremer
kezelés és a gyógytorna helyben történő
újbóli igénybevételére. Ennek megvalósulásának feltétele minimum 5 fő jelentkezése.
Díja továbbra is 500 Ft/fő, amit most a Megye pénztárába kell befizetnünk. Jelentkezni
lehet a 06 30 383 4976-os telefonszámon,
Lapuné Füredi Andreánál.

FIGYELEM

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Déryné Kulturális Központ igazgatója
pályázatot hirdet közművelődési szakember álláshely betöltésére. A pályázati kiírás
megtalálható a www.kozigallas.hu és a
www.ulles.hu honlapokon.

www.ulles.hu

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2015. szeptember
22-én soros testületi ülést tartott.
A Képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a rendőrség és az Üllési Polgárőr
Egyesület település közbiztonsági helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról,
– Dr. Szántó Máriának, a Mórahalmi Járási Hivatal vezetőjének - Mórahalmi Járási
Hivatal tevékenységéről készült tájékoztató
elfogadásáról,
– a vállalkozók és a háziorvosok számára iparűzési adókedvezmény nyújtásáról
(erről bővebben a „Növekszik a vállalkozók
adókedvezménye” című cikkben olvashatnak),
– az általános iskola energetikai korszerűsítésére benyújtott KEOP-5.7.0/15-20150024 azonosító számú pályázat finanszírozására hitel felvételéről, (a hitelre a pályázati
támogatás utalásáig van szükség),
– a szociális célú tűzifavásárlás pályázathoz szükséges önerő biztosításáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde szakmai dokumentációjának jóváhagyásáról,
– a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény megszüntetésének jóváhagyásáról,
– a Tanyagondnoki Szolgáltatás és Étkeztetés Szakmai Programjának módosításáról,
– a Gépjármű Szabályzat módosításáról,
– a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
VI. számú módosításával és az időközbeni
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásának elfogadásáról,

– „Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004
sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről”
szóló határozati javaslat elfogadásáról,
– a polgármester szabadságolásáról készült határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselők a nyílt ülés keretében
– hatályon kívül helyezték a hatályos „A
helyi iparűzési adóról szóló 3/2011.(II.16.)
Kt.ör. rendeletet, és ugyanezen tárgykörben
új rendeletet alkottak, mely 2016. január
1-jével lép életbe,
– módosították a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok
térítési díjáról szóló 6/2014.(IV.10.)önkormányzati rendeletet, mely 2015. október
1-jével lépett életbe.
A képviselők zárt ülést is tartottak.
Az ülés keretében áttekintették az étkezési térítési díj hátralékosok listáját. Döntöttek arról, hogy a hátralékosokat szólítsák
fel, és amennyiben a tartozásukat 15 napon
belül nem rendezik, úgy az étkezési szolgáltatásukat függesszék fel.
A Képviselőtestület 2015. október 6-án
rendkívüli testületi ülést tartott.

lepülések szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre Bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról.
A képviselők zárt ülést is tartottak.
Döntöttek:
– a Bursa Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer „B” típusú pályázatának
felülvizsgálatáról,
– a Dorozsmai út 82.szám alatti önkormányzati üres bérlakásra benyújtott pályázat
elbírálásáról,
– az Üllési Talentum ösztöndíjpályázatra
beérkezett 11 pályázat elbírálásáról. A 11 pályázat közül 3 elutasításra került, mivel azok
nem feleltek meg a helyi rendeletben foglaltaknak. (nem megfelelő tanulmányi eredmény, illetve a rendeltben meghatározottnál
magasabb jövedelmi viszonyok) A pályázók
a 2015/2016. tanév 10 szorgalmi hónapjára
6.000 Ft/hó ösztöndíjat kapnak.
A nyílt ülés előterjesztéseit, anyagát
a
http://www.ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek link alatt, a nyílt ülésről
szóló jegyzőkönyveket http://www.ulles.hu/
kepviselotestulet link alatt olvashatják
(A fenti a rendeleteket elektronikusan
Üllés nagyközség honlapján a http://www.
ulles.hu/rendeletek link alatt, illetve nyomtatásban a Polgármesteri Hivatal Titkárságán,
valamint Ügyfélszolgálatán tekinthetik meg.)

A Képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– Bordány-Forráskút-Üllés-Zsombó te-

Nagy Attila Gyula
polgármester

NINCS OKTÓBER TÖK NÉLKÜL
Az idei Tökös napon, október 17-én hamisíthatatlan őszi idő volt. Az esti citerás találkozó
királyi dinnyéi ekkor még korona nélkül, ám mosolyogva pózoltak a fényképezőgépnek. A
tombola sorsolás egyik ötletes nyereménye, az óriáskifli is itt készült a délelőtt folyamán.
A TÖKügyes gyerekek a manapság oly népszerű „halloween tökök” faragásában lelhették
örömüket. Mintegy 30 kiállító mutatta be ez év kiváló gyümölcs- és zöldség termését. Az
igényesen feldíszített és összekészített kosarakra, lekvárokra, befőttekre, savanyúságokra
és a szépséges gyümölcsökre, zöldségekre meglehetősen büszkék lehetnek a gazdák. A Szilvalekvárfőző Napon készült lekvárok sem maradhattak ki természetesen a sorból. A napnak
nevet adó változatos kinézetű dísztökökből sem volt hiány, egyik szebb volt, mint a másik.
Hajdú László és Tanács Zoltán ízletes kemencében sült pogácsájával tömhették meg a pocakjukat a résztvevők. Ennek a pogácsának biztosan van egy vagy több titkos összetevője,
amitől ennyire finom.
Köszönjük minden kiállítónak a részvételt, valamint a tökfaragáshoz a terményfelajánlásokat! Hálás köszönettel tartozunk segítőinknek a szorgos munkájukért.
Olasz Bettina
2015 október
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FÉNYÁRBAN TÜNDÖKÖLT A VÁSÁRTÉR
SZENT MIHÁLY NAPJÁN
Szeptember utolsó vasárnapján újra kigyúltak a fények – a régi hagyományokat
idéző eseményt még a szeles időjárás sem
ronthatta el. A tűz az emberiség történetében – felfedezése óta - mindig is fontos
szerepet játszott. Szentként tisztelték, alapvető feladat volt őrzése. Meleget és fényt
ad, a családi élet középpontja, valamint a
szeretet jelképe. Ez az ősi kötelék kapcsol
minket a tűz birodalmához, így nem csoda, hogy sokan gyűltek a tűz köré a Déryné
Kulturális Központ által szervezett rendezvényen. A műsort a Fonó Néptáncegyüttes
apraja kezdte vidám moldvai körtáncukkal,
melyhez felnőttek is csatlakoztak, jól megfigyelve a nem is olyan egyszerű tánclépéseket. Eközben készítettünk tűztündért és
banyát is a kézműves foglalkozás keretében Hajdú Lászlóné Julika segítségével. A
késő délutáni-esti program elengedhetetlen része volt a gyerekek nagy örömére az
íjászat (nem csak jó céllövőknek!), köszönhetően a különleges öltözetben megjelent
Szabó Lászlónak a Bordányi Íjászklubból.
Bárki kipróbálhatta a ma már inkább sportként tovább élő tevékenységet. A fiatalok
egy része félve, mások nagy bátorsággal
nyúltak a kedves ragadozó madarak – a
sólyom és héja – felé. Nagyon köszönjük
Tóth Zsoltnak és Farkas Rolandnak a lehetőséget! Ezek az állatok bizony jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük. A gyerekek szívesen készítettek velük közös fotót, hiszen
nem kerülhetnek testközelbe akármikor
ilyen fenséges élőlénnyel. Továbbá, megismerhették az érdeklődők, hogyan tartsunk ilyen madarat vagy, hogy a ragadozó
madaraknak milyen sajátosságai vannak.
Lucky kutyus kedvessége és játékossága
nélkül pedig nem is lett volna ugyanolyan
az este. Köszönettel tartozunk Lajkó Zsanett Zselykének és Kovács Patriknak, hogy
gyönyörű lovaik társaságában emelték az
est színvonalát.
Alkonyattájt lépett színpadra a különleges Regélő Fehér Táltos Dobcsapat, akik
szívet melengető műsorral kedveskedtek
az üllésieknek, elhozták nekünk az összetartó közösség érzését. Énekeik nem csak
a magyar embereknek szólnak, hanem
minden felebarátunknak ugyanazt az üzenetet közvetíti: a szeretet, a hit, a tisztelet
fontosságát. Csodálatos, korhű öltözetük
és gyógyító dallamaik senkit nem hagyhatnak hidegen. A Hestia Tűzzsonglőr csapat
bámulatos bemutatója lenyűgözött minden
kedves látogatót. Ilyen akrobatikus mutatványokra nem sokan lennénk képesek,
ráadásul lángoló tárgyakkal a kezünkben
végképp nem. A tűz nem játék, vagy mégis?! Szakavatott kezekben azonban életre
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kel és csodákra képes, viszont nem szabad
játszani vele, ha nem vagyunk biztosak a
dolgunkban. Az est folytatásaként a jól
megérdemelt szalonnasütés következett,
ahol is a szalonna pillanatok alatt elfogyott,
és eközben jóízűt beszélgetni, melegedni is
lehetett a tűznél a már igen hűvössé váló
estén. A szalonnából kicsöpögő zsír gyorsan zsíros kenyér formájában öltött testet,
sült hagymával kiegészülve, így biztosított
volt a jóllakás a szalonnasütők számára. Az
őszi naplemente után meseszép fénypompát varázsoltak a kis tábortüzek, a fáklyák
és a nagy tábortűz, amelyből kiszálló apró
parazsacskák táncában bárki gyönyörköd-

hetett, és amely mellett igazán jól eső volt
átmelegedni. A tűzhelyek biztosítását és
őrzését köszönjük a Technikai Csoport minden tagjának!
Ha netalán a kedves olvasó idén kihagyta volna ezt az estét az őszies időjárás miatt, jövőre ne tegye, jöjjünk el minél
többen és csücsüljünk a tűz köré együtt!
Mindenkinek köszönjük a részvételt, fellépőinknek pedig az igényes szórakoztatást!
Olasz Bettina
2015 október
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MÁR A VI. CITERÁS TALÁLKOZÓN MULATHATTUNK
A VI. Citerás Találkozóra számos citerazenekar érkezett október 17-én este a
Déryné Kulturális Központba. Most sem
okoztak csalódást nekünk a citerán, köcsögdudán és tekerőn megszólaló nóták és
előadóik: a Bordányi Borostyán Népdalkör,
a Szilaj Citerazenekar, Hunyadvári István,
a Pöndölösök Női Citerazenekar, a Szanki
Citerazenekar, az Algyői Hagyományőrző
Citerazenekar, Pálnik András és a Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus. Az
est házigazdája, a Királydinnye Citerazenekar kezdő és haladó csoportja kezdte a
„király” műsort, majd a fináléban még egyszer „elhúzták a nótánkat” a csólyospálosi
asszonyokkal, akik igazán belevaló, táncos-szoknyafelrántós, humorfalatkákkal
teletűzdelt show-val lepték meg a nézőket.
Hunyadvári István pedig önmagát adva, jókedvét otthon nem hagyva nevettetett meg
mindannyiunkat. A nézők minden bizonnyal
pirosra tapsolták a tenyerüket és esetenként megfájdult a rekeszizmuk. A színpad
szélén csücsülő „király dinnyécskék” (fiú
és lány is volt köztük természetesen) új értelmezést adtak a királydinnye fogalmának.
A Pöndölösök Női Citerazenekar tagjain pedig valóban egy szál pöndöl maradt mindösszesen a dalolás végére, nem maradtak
hűtlenek nevükhöz. Aki kedveli a hangszer
muzsikáját és szakít időt egy ilyen rendezvény megtekintésére, garantáltan nem fog
csalódni.
A tombolajegyek mind elkeltek, a nyeremények között rengeteg értékes ajándékot lehetett találni, elég csak megemlíteni
az óriáskiflit vagy a locsolót vagy a finom
szilvalekvárt! A főnyereményt, a citerát sokan szerették volna hazavinni, de csupán
egy volt belőle, és aki megnyerte, nagyon
örült neki! A gondos háttérmunkának és
szervezésnek köszönhetően nagyon jól
sikerült a találkozó, köszönjük a tombolatárgyakat és az anyagi felajánlásokat a támogatóknak.
Olasz Bettina
2015 október

KISMAMÁK KÖSZÖNTÉSE A SZOPTATÁS VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
A szoptatás, az anyatej az életet jelentette régen és napjainkban is, ezért ünnepeljük
az egész világon augusztus 1-jén 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. A szoptatás csodája soha nem
tér vissza az anya és gyermeke életébe, ezért
is javasoljuk a tartós szoptatást.
A Szoptatás Világnapja alkalmából az
ünnepségünket 2015. október 9-én tartottuk
meg az Egészségügyi Héten, melyre 21 családot hívtunk meg.
Meghívtuk az elmúlt évben szült édesanyákat-szülőket kisgyermekükkel együtt,

akiket Czékusné dr. Csonka Erika háziorvos
és Juhász Attila alpolgármester köszöntött.
Az Önkormányzat oklevéllel és vásárlási utalvánnyal ajándékozta meg a családokat.
A Peithner és Schwabe cég jóvoltából
egy kis pogácsára, rágcsálnivalóra is jutott,
mely fogyasztása közben egy kis beszélgetésre nyílt alkalom a szülők között.
Kiss Ilona és Farkas Katalin Védőnők
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KISTÉRSÉGI TÁNCHÁZ ÜLLÉSEN
Már több mint öt éve annak, hogy a mórahalmi táncegyüttes
vezetőjével, Csonka Attiláné Monostori Edittel közösen elhatároztuk, hogy gyerekkorunk jó hangulatú táncházait felidézve egy
táncházsorozatot indítunk a kistérség táncoslábú fiataljainak. Célunk
az volt, hogy a kistérség néptáncosai havonta más-más helyszínen
találkozhassanak egymással, és teljesen kötetlenül, szabadon szórakozhassanak különböző népzenékre. A már ismert táncok mellett, új
táncokat is tanulhatnak a gyerekek, és természetesen alkalom nyílik
az ismerkedésre is. Az évek során kialakult, hogy ősszel is és tavasszal is két-két táncházat tartunk Mórahalmon illetve Üllésen. A
táncosok már jó ismerősként üdvözlik egymást, és tartós barátságok
szövődtek az együttesek tagjai között.
Idei első táncházunkat szeptember 19-én, Üllésen rendeztük
meg. A táncház szombaton 17 órakor kezdődött a Déryné Kulturális
Központban, de az előkészületek már órákkal korábban elkezdődtek.
Vajas és zsíros kenyerek készültek, felajánlásnak köszönhetően szalámi is került rá, hagymát, paradicsomot, paprikát szeltek, mandarint
pucoltak és almát vágtak fel a segítő kezek, a szomjazóknak az Önkormányzati Konyha dolgozói teát készítettek, a nagytermet pedig
átrendeztük a táncházra.
A kezdő időpontra minden készen állt, és nemsokára a vendégek
is megérkeztek. Mintegy 120 fő vett részt táncházunkon Mórahalomról és Üllésről. Felcsíki, széki, szatmári, nyárádmenti, moldvai,
mezőségi, kalotaszegi zenékre szórakozhattak a gyerekek, a zenét
a Rézhúros banda szolgáltatta. Azok számára, akik nem ismerték
valamelyik táncot, a terem másik felén tanítást szerveztünk. Öröm
volt látni, a sok boldog arcot, ahogy a különböző zenékre önfeledten
táncoltak. A legnépszerűbb tánc a moldvai volt, amelyre csordulásig
megtelt a tánctér. A táncok között játékokat játszathattak a gyerekek, és aki megéhezett, vagy megszomjazott, az bármikor kedvére
ehetett és ihatott az előtérben megterített asztalokról. Persze végül
elérkezett a búcsú ideje is, amikor a vendégek köszönetet mondtak
a vendéglátásért és a kellemesen eltöltött délutánért, majd buszra
szállva, hazautaztak.
Mi is szeretnénk köszönetet mondani a kulturális központnak a
helyszínért, az Önkormányzati Konyha dolgozóinak a teáért. Legfőképpen a szülőket illeti köszönet, akik évek óta támogatják rendezvényeinket. Sok-sok süteménnyel, a felajánlott élelmiszerekkel, valamint a vendéglátásban nyújtott segítségükkel felejthetetlenné teszik
vendégeink és az üllési gyerekek délutánjait.
A szervezők nevében: Ótott Zsolt

MEZŐSÉGI KONCERT ÉS TÁNCHÁZ
Újabb állomásához érkezik a hagyományteremtő népzenei koncerttel egybekötött táncházunk.
2015. november 28-án ismét elhozzuk Magyarpalatka ikonikus
alakjait, a Codoba Martin Florin vezette Magyarpalatkai Bandát!
Legutóbb 2012-ben muzsikáltak nálunk, a koncertélmény és
táncház akkor is feledhetetlen volt. Az előadást követően mindenkit
várunk egy jó kis táncházra is. Zsírosdeszka és büfé biztosan lesz.
Ha egy kellemes kikapcsolódásra vágyik, itt a helye!
Információ: www.facebook.com/fonofolk
santana.cadena@gmail.com
A FONÓ
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„MAGYARNAK LENNI, EGYENEST MENNI…”
Az idei Szent Mihály napi tűzgyújtás
napján, szeptember 27-én a szeretetteljes
hangulat megteremtésében aktívan közreműködő Regélő Fehér Táltos Dobcsapat
két dobosával beszélgettem, Tonomár Tibor
Gábor dobos vezetővel és Varga Klára egyesületi elnökkel. Elragadó és kedves személyiségeket kérdezhettem a magyar életérzésről, a nem csupán magyar honba tartozó
embertársaknak szánt üzenetükről, akiket
megtiszteltetés és öröm volt megismerni.
Ismerjék meg Önök is a Regélő Fehér Táltos
Dobcsapatot!
– Számotokra mit jelent magyarnak
lenni?
Klári: Szerintem benne van a dalunkban.
Magyarnak lenni hihetetlenül nagy tisztesség és nagy kegyelem. Én azt hiszem nagyon-nagyon röviden ennyi.
Gábor: Számomra magyarnak lenni egy
olyan életminőség, egy olyan életforma, lelki
beállítottság, hogy mindenben a Jóistent, a
Teremtőt keressük és Őt látjuk, Őfelé, az Ő
szeretete felé élünk. Egy ilyen minőséget jelent nekem, a tiszta szeretetet.
– Hogyan alakult ki a dobcsapat
neve?
Gábor: Tehát Regélő Fehér Táltos. Regélő, mert regélünk egy picit a múltról, egy picit
a jelenről, és egy picit a jövőről, mivel a hazaszeretetről énekelünk és szeretnénk, hogy
ez legyen a jövőnk is. Mert hisszük, hogy ez
a múltunk, a jelenünk olyan, amilyen, de a
jelenben jobbá tudjuk tenni a leendő jövőt.
Egyszóval regélünk vagy mesélünk, egyfajta
mesében elénekeljük, ahogy mi elképzeljük.
Fehér, mert ez a tisztaság, a jóindulat, a szeretet színe. Táltos pedig azért, mert a táltos
a hagyomány szerint egy tanító volt, és valahol talán ezeknek a daloknak a mondanivalója tanító jellegű.
Klári: És talán az a rezgés, amit közvetítenek a dalaink, mert egyfajta hanghullámra
tesszük rá a mondanivalónkat, és a kettő
egymást erősíti. Talán az is, ahogy kiállunk,
ahogy énekelünk, és ahogy dobolunk, annak
a visszatükröződését látjuk az emberekben.
Amikor a mosolygó arcokat, derűs szemeket
és azokat a szíveket látjuk, amiket ki tudunk
talán nyitni, az egy bizonyos hullámzásban
jön vissza felénk, azt mi újra visszasugározzuk. Ezek a hullámzások annyira felerősítik egymást, hogy amikor mi lejövünk a
színpadról, akkor sokkal, de sokkal jobban
fel vagyunk töltve, mint mikor felmegyünk.
Nagyon reméljük, hogy ugyanezt érzi a közönségünk is és, hogy ezt elviszik magukkal
és a hétköznapjaikba beépítik.
– Ha külföldön jártok – mint ahogy
Wales-ben is voltatok már, és ott nem
biztos, hogy volt magyar közönség -, úgy
is sikerült átadni ezt az üzenetet az embereknek?

Klári: A legnagyobb csodálkozásunkra
azok, akik semmit nem értettek a dalainkból,
azt mondták, hogy felébresztettük és megszólítottuk a druida lelküket. Tehát egyszerűen az az érzés, amit közvetítünk, az pontosan
eljutott hozzájuk is. Nagyon-nagyon meglepő
volt számunkra, féltünk is tőle, megmondjuk őszintén, hogy teljesen idegen nyelvi
környezetben voltunk és mégis ugyanúgy
megértették, hogy miről szólnak a dalaink.
A színpadi műsor után beszélgettünk velük,
meg tudták mondani, hogy a dal miről szólt.
Azt mondták, hogy az ő szívüket ugyanúgy
megérintették a dalaink.
Gábor: Ezt én is kiegészíteném. Vannak
török barátaink, és ők is egyszerűen érzik.
Vagy voltunk például Németországban a
nyáron, 300-400 ember előtt volt egy előadásunk. Azt láttuk, hogy felvillanyozódtak
tőle, mosolyogtak, kitárulkoztak.
– Mi volt a legkülönlegesebb, legkedvesebb megjelenésetek az elmúlt 8
évben?
Gábor: Nekem mindegyik az, bevallom
őszintén. Mindig várom az alkalmakat, amikor összejövünk, annyira jó együtt lenni. Én
annyira szeretem a csapatot, a társaimat,
mindegyikük más, ugyanúgy, mint az események is, ahol megjelenünk, és pont ezért
különleges minden pillanat.
Klári: És egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy mondjuk egy szűk közösség vagy
sérült emberek előtt előadott műsor nem
ugyanolyan értékű, mint ha sok százan vagy
több ezren vannak egy-egy előadásunkon.
Egyetlen egy a lényeg: ha már egy embert
megérintettünk a dalainkkal, akkor már megérte. Nem lehet kiemelni egyet. Én majdnem
minden előadáson ott voltam, mert azok
közé tartozom, akik elindították a csapatot,
és folyamatosan azóta is együtt vagyunk.
Nem tudok különbséget tenni. Teljesen
mindegy, hogy mennyien vannak ott, az a

lényeg, hogy az emberekhez eljussunk és
közel kerüljünk hozzájuk.
Gábor: Bármi van, rossz idő, hűvös, fúj a
szél, netán esik az eső, ha valahol látok egy
embert mosolyogni, akkor ez bennem olyan
jó kedvet generál. Ennyit lehet mondani
hosszabb idő távlatából. Nagyon sok helyen
voltunk már. Vártuk is, hogy megyünk pl. a
Hősök terére, ide megyünk, oda megyünk.
Belül megélni mindig ugyanolyan, a mosoly,
amit mi visszakapunk, az az, ami megdobja.
– Hol és mikor lesz a következő fellépésetek?
Klári: Nagyon érdekes, a következő fellépésünk október 11-én lesz egy olyan intézményben, ahol hátrányos helyzetű és sérült
emberek előtt jelenünk meg, az Egyenlő
Esélyekért Alapítvány otthonában. Ahová
most már talán negyedik vagy ötödik éve
megyünk el, minden évben ilyenkor. Nagyon
várnak minket. Nincsenek túl sokan, és vannak köztük olyanok, akiket tolókocsiban hoznak ki, vannak olyanok, akikről azt mondják,
hogy egyébként 5-10 percnél tovább nem
képesek figyelni, és mégis ott vannak és
végig hallgatják az előadásunkat, ami nem
rövid – és élvezik. Ez nekünk annyi erőt ad…
Hozzájuk jótékony céllal megyünk, oda tényleg azért megyünk, mert a szívünk mindig
visszavisz!
Köszönjük a megjelent üllésiek nevében
a Dobcsapat minden tagjának, hogy segítettek nekünk életünket szebbé varázsolni
azon a szeles estén, és bízom benne, hogy
nem felejtjük el később sem, milyen érzés az
összetartozás, a szeretet, az őszinte barátság. Számos nehéz időszak áll mögöttünk és
talán előttünk, de mindig tartsuk szem előtt,
hogy a magyar nemzethez tartozunk. Adjon
nekünk ez a tudat erőt!
Olasz Bettina
2015 október
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SZOCIÁLIS KÖZPONT
HÍREI
2015. október 1. napján 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 zárta a programot.
A szürke őszi napokba egy kis vidámságot csempésztünk október 6-án. Két terápiás
kutya látogatott el a Szociális Központba,
ahol különböző ügyességi feladatokat hajtottak végre. Időseink kipróbálhatták, hogy vezényszavak segítségével hogyan tudják irányítani a kutyákat. Mosolyt csaltak mindenki
arcára, és örömmel töltötték el a szíveket.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

MÁR A HETEDIK LECSÓFŐZŐ VERSENYEN VAGYUNK TÚL
Ez a hetedik év, amikor az Alkotóház és
a Déryné Kulturális Központ által szervezett
Lecsófőző verseny keretein belül mérettettek meg a helyi lecsós ételek, ezúttal
szeptember 19-én került erre sor. Az Alkotóház udvarán lebonyolított eseménynek
kedvezett a szeptemberi „indián nyár”, így
derűsen tölthettük el az időt a szabadban.
Amíg a felnőttek a hozzávalók aprításával és
előkészítésével voltak elfoglalva, a gyerekek
gondtalanul játszhattak, ám volt köztük olyan
apróság is, aki lelkesen kuktálkodott. Az étel
alapjául szolgáló hagymán, paradicsomon
és paprikán kívül egy-egy csapat hozzáadott
még rizst, tojást, füstölt vagy lecsókolbászt,
netán császárszalonnát mesterműveik tökéletesítéséhez. A versenyzők nagyon kreatívak voltak, igen sokféleképpen, változatosan
készítették el ezt a közismert és nem kimondottan komplikáltnak vélt ételt. Jóllehet, az
egyszerű, jó étel elkészítése talán még nehezebb, hisz mindenki úgy gondolja, hogy olyat
ő is tud főzni.
A vállalkozó szellemű családok, baráti körök alkotta csapatokból a három fős szakmai
zsűri döntése alapján az üllési Sípos Vilmosné lett az idei Lecsólovag a győztes Piroska és a farkasok fantázianevű társaságból.
A családias hangulatú rendezvényen Nagy
Attila Gyula polgármester úr ütötte lovaggá
Lecsólovagunkat, akinek neve és fényképe
az üllési lecsólovagrend nagykönyvébe kerül
bele. A lecsólovagrend legújabb tagja idén
is csinos kukta sapkát, a Lecsófőző verseny
legfrissebb logójával ellátott kötényt és egy
extra méretű díszes fakanalat vihetett haza a
jól megérdemelt címért. A második helyezett
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a Gráciák Hajdú Lászlóval az élen, ők különleges kemencés lecsójukkal arattak sikert.
A dobogó harmadik fokára a Királydinnye
került a tavalyi lecsólovag, Sáringer Imre
vezetésével. A zsűri különdíjjal jutalmazta
Kankarcsiék csapatát, akik kis cipóban tálalták egyedi lecsójukat. A zsűri elnöke Meszesné Volkovics Szilvia volt, a „bíráló bizottságban” az „ízek mesterei” kaptak helyet:
Illés Józsefné, az Önkormányzati Konyha
korábbi vezetője, Seres Géza, illetve a Bali
23 Étterem főszakácsa, Szűcs János. Turner
Józsefné Marika néni fantasztikus fánkot sütött és ezzel kínálta meg a vendégeket – ami
pillanatok alatt el is fogyott.
Aki tud lecsót főzni és itt helyben egy jó
programra vágyik, az jövőre semmiféleképpen ne hagyja ki!
Olasz Bettina
2015 október
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Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás

ELKÉSZÜLT BORDÁNY, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS ÉS
ZSOMBÓ KÖZÖS SZENNYVÍZBERUHÁZÁSA
A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás 2010 decemberében nyújtotta be második fordulós pályázatát a négy település
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására, melynek eredményeként 2011. szeptember 26-án aláírták a Támogatási szerződést. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség először nettó 4 milliárd 233 millió Ft összegű támogatást ítélt meg, a Bordány, Forráskút,
Üllés és Zsombó települések szennyvízcsatornásának és szennyvíztisztításának megvalósítására. A Társulás élt a lehetőséggel és kérelmezte
a támogatási arány növelését. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. szeptemberi döntése alapján a Támogatási szerződésben a projekt
nettó elszámolható összköltségét 5 milliárd 620 millió Ft-ra, a megítélt támogatást 5 milliárd 300 millió Ft-ra emelte, mely 94%-os támogatási
intenzitást jelent a Társulásnak. A projekt az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból
valósult meg.
2014. március 20-án Forráskúton az alapcső letételével kezdődtek meg mind a telep, mind a hálózat kivitelezési munkálatai. Az előzetes
műszaki-átadást követően 2015. február 20-án indult a szennyvíztisztító telep hat hónapos próbaüzeme, amely 2015. szeptember 15-én
sikeresen lezárult. A szennyvízhálózat műszaki átadás-átvételi eljárása 2015. szeptember 30-án kezdődött. Az eljárás lefolytatására 28 nap
áll rendelkezésre.
A beruházás zárórendezvényére 2015. október 16-án került sor Forráskúton, ahol az érintett polgármesterek mellett a projektben résztvevők is tiszteletüket tették. A projektzáró ünnepséget Fodor Imre a társulás elnöke nyitotta meg, aki megköszönte mindenkinek a közreműködését, s majd B. Nagy László országgyűlési képviselő a köszöntőjében kiemelte települések példamutató összefogását, amelyre
elkövetkezendő időszakban is fontos lesz. Hozzátette, hogy a beruházás a felzárkóztatás mellett a befektetők számára is kiemelten fontos.
A szennyvíztelep kivitelezője ismertette a megépült tisztító adottságait, melyekre igen büszkék lehetnek a megvalósító önkormányzatok. A
600 nap alatt felépült telep Forráskút külterületén található az Üllést Forráskúttal összekötő út mellett közvetlenül a tisztított vizet befogadó
Dorozsmai-Halasi főcsatorna partján. Az 1200 köbméter teljesítményű építmény norvég technológiával épült, de magyar sajátosságokra
alakították ki, s az országban csak néhány helyen található még hasonló. A projekt részeként közel 57 km hosszúságú gravitációs gerinc
vezeték, több mint 27 km nyomóvezeték, 33 km bekötő vezeték és 11 átemelő épült. A beruházás a négy település 3319 háztartását és több
mint 12 ezer lakosát érinti.
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás
6793 Forráskút, Fő u. 74.
Zöld szám: 06 80 / 621-128
e-mail: forras04@gmail.com
www.forras4.hu

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.
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.”

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

Az érdemérem elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.
Javaslatot tehetnek:

Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott közösség, személy tevékenységének, működésének ismertetését,

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

b) az elismerés alapját képező tevékenység
leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak társadalmi, községi közösségi hasznosságának
méltatását.
A Képviselőtestület december 9-i ülésén
dönt az adományozott személyéről. A díj
ünnepélyes keretek között, december 20-án
– Advent negyedik vasárnapján – a „Karácsonyvárás” rendezvénysorozat keretében
kerül átadásra.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Szeptember 29.-én délután MIHÁLY NAPI VÁSÁRRA várták a
Cica csoportosok az összes óvodást. Mindannyian ismerkedhettünk
a Mihály naphoz fűződő népszokásokkal. Többféle erőpróba volt, ahol
a csoportokból vállalkozók megmutathatták ügyességüket, erejüket.
Répahúzás, tökcipelő verseny, kukorica morzsolás, terményválogatás, falovazás, fa puzzle kirakása, mi változott meg játék, kalapos
adogató, söprűs adogató.
A próbák után perecet és sokféle finom gyümölcsöt ehettünk,
teával olthattuk szomjunkat.
Végezetül pedig vásárolhattunk. A cica csoportosok kis papírból
hajtogatott pénztárcákba mindenkinek tettek krajcárt, amivel vásárolhattunk a négy csoport portékájából.
A citerások gondoskodtak a vidám zenéről, mi is velük nótáztunk.
Köszönjük nekik a jó muzsikát, a jó hangulatot, a változatos tevékenységeket pedig a Cica csoport gyermekeinek és felnőttjeinek.

vágyuk, gyorsan önállósodnak. Decemberig is eltart az az időszak,
amikor bizton állíthatjuk, igaziból ovisokká váltak. Képességeiket
akkor lehet felmérni és tájékoztatni a szülőket a fejlődésükről. Addig
is megkezdtük a családlátogatásokat, ahol a megszokott, ismerős
környezetükben is megismerhetjük a kis palántáinkat. Pár kép a mindennapjainkból.
Bezdány Zoltánné és Németné Rácz Tünde

Sziráki Lászlóné

Óvodásaink napjai színesen telnek, sok-sok segítséget kapunk
nap, mint nap ehhez.
Ahogy a fenti beszámolóban olvashatják Mihály napi vásárt rendeztünk, melyhez támogatást kaptunk a kedves Szülőktől és Fodorné
Bodrogi Judittól is. Finom gyümölcsöket ehettünk és hatalmas igazi
perecet! Köszönjük szépen.
A vásári portékákat igazi pultokra tehettük, amit a Technikai
csoport munkatársai hoztak el nekünk és szereltek össze. Köszönjük
szépen.
Vendégek is színesítették a műsort, köszönjük szépen a citerásoknak: Német Hannának, Nagy Laurának, Székács Árpádnak és
Maróti Ádámnak.
Az Óvoda és Bölcsőde környékét és ablakait gyönyörű árvácskák
díszítik. Szeretnénk megköszönni a kedves Szülőknek és az Önkormányzatnak is a gyönyörű virágokat.
Az intézmény dolgozói, illetve a kedves Szülők Sok kicsi sokra
megy alapon 2650 kg papírt gyűjtöttek össze.
Szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni a STABILSPED vezetőségének és dolgozóinak a lehetőséget és segítséget a
papírgyűjtés lebonyolításáért.
Úsztunk...
Már harmadik éve büszkélkedhetünk úszó ovisokkal.
Bár vízhez szoktatás a tanfolyam célja, de az idén ősszel 5 óvodás gyermek „szelte a habokat” a két méteres vízben. A többi úszó
ovis is önmagához mérten szépen haladt. Köszönet a szülőknek, hogy
vállalják a költséget, az Önkormányzatnak, hogy idén is támogatást
nyújtott az úszás lebonyolításához. Külön köszönetet szeretnénk
mondani a konyha dolgozóinak, hisz minden reggel az úszó gyermekeknek külön-külön becsomagolt tízórait vihettünk magunkkal.
Az úszás során a nagy csoportos óvó és dajka nénik kísérték a
gyermekeket, Köszönjük munkájukat.
Marótiné Hunyadvári Zita

Eltelt egy gyönyörű és érdekes hónap, a szeptember. A picik megismerkedtek az óvodával, egymással, a velük foglalkozó felnőttekkel. Az új szokásrend, szabályok betartása kisebb zökkenőkkel bár, de
sikerrel járt. Ügyes, értelmes gyermekeink vannak,
sírás nélkül vették az akadályokat. Akinél eltört a mécses, próbáltuk
vigasztalni. Pár hét elteltével már tudtak nyugodtan étkezni, figyelni, mesét hallgatni. Szinte játékkal teltek a napjaink, megszakítva
egy-egy érdekes tevékenységgel, mondókázással, rajzolgatással,
énekléssel. Bekapcsolódtak az óvó nénik által kezdeményezett foglalkozásokba, vendégeskedtünk a szomszédos csoportokban, részt
vehettünk a Mihály napi vásáron. A nagyobb csoportosoktól ajándékot kaptak. Örömmel vettük észre, nem betegeskednek, jó az ét-
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Szeptember hónap fő feladata volt a napirend
illetve a szabályok, szokások kialakítása a Mókus
csoportosok életébe. Jelen, illetve az elkövetkezendő
időszakban ezen feladatok gyakorlására valamint következetes betartására helyeződik a hangsúly.
A mindennapi élet minél többszöri megtapasztalása eredményeképpen egyre könnyebben zajlik a mindennapi élet. Egyre több kisgyermeknél figyelhető meg az önállósodás, például akik segítség nélkül, vagy csak kis segítséggel öltözködnek, cserélik a cipőjüket. Eme
folyamatot a szülők is segíthetik, ha a gyermekeik számára megfelelő, könnyen kezelhető ruhadarabokat, lábbeliket hoznak az óvodába.
Szeptember hónap folyamán 520 kg papírt gyűjtött össze a Mókus csoport. Köszönjük!
Az óvodai nevelés egyik fő feladata az egészséges életmódra
nevelés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. Az egészségvédelmi hét keretein belül az óvodában gyümölcshetet tartottunk.
Nagyon sok finom zöldséget, gyümölcsöt kaptunk a szülőktől, amit
nagyon szívesen fogyasztottunk a nap bármely szakaszában. Ezúton
is szeretnénk megköszönni a szülőknek a sok-sok egészséges finomságot.
Battancs Gergelyné és Túri Kitti

Ficánkáink szorgos hozzátartozói 240 kg papírt
gyűjtöttek, ennek árát a tavaszi gyűjtéssel együtt kirándulásra szeretnénk fordítani. Köszönjük! Az egészségügyi hét programjaihoz mi is több szálon kapcsolódtunk. A művelődési ház előterében a mi munkáinkból is láthattak
néhányat az arra járók az első paravánon. Egész héten gyönyörű
vitamintálakról csemegézhettük a sok finom zöldséget, gyümölcsöt,
köszönjük az alapanyagokat! Még vicces figurákat is barkácsoltunk
néhányból. Az egészséges életmóddal, tisztálkodással kapcsolatos
rajzversenyen két csoporttársunk is részt vett, Sári Zita és Wascher
Alina munkáit a cicák rajzai között tekinthették meg az érdeklődők.
Élményszerző séta keretében ellátogattunk a Déryné Kulturális Központ udvarában felállított sátorba is, ahol szintén zöldségekből készítettük el óvónénik segítségével a páva farkát, és saját tányérunkra
alkottunk tréfás fejet, amit aztán jó étvággyal el is fogyasztottunk.
Gyakran válogatunk terméseket, leveleket az ősz jegyében, szabadidőben még különböző formákat is szoktunk kirakosgatni belőle,
vagy „megfőzzük” a babaszobában.
Sziráki Lászlóné és Simonicsné polyák Mária

www.ulles.hu

LÚD-TOLL
NEDECZKY GYÖRGY:
HALOTTAK NAPJA
Halottak napja, ezernyi gyertyaláng,
Szikrázó mécses, néma sírkövek,
Lehajtott fejű könnyes emberek.
Az est sötét, templomi csend honol,
Mindenütt fehér, szűzi virágok,
Meghalt remények, szép színes álmok.
A sírok mélyén a halál az úr,
De fent a földön, bármerre nézek,
Bűnökben fetreng, izzik az élet.
Rágalom, csalódás, harc, gyalázat,
Becsület, hűség már semmit sem ér,
A fákról hullik az őszi levél.
A szél süvít, az ég könnyezni kezd,
Az eső mossa, sápadt arcomat,
Én tudom, hogy az ég kiket sirat.

Szeptember vége, október eleje
színes programokkal volt telve.
Nálunk járt egy színház a Léghajó
s örömmel néztük és hallgattuk őket, mondtuk is hogy –”Jaj de jó!”
Mihály napi vásárra invitáltuk az egész óvodát,
vásári forgataggá változtattuk a tornaszobát.
A szülők segítségével papírt gyűjtöttünk,
ezért hát a jövő héten kirándulni elmehetünk.
Sok kicsi sokra megy, tartja a közmondás
a Cica csoport köszöni a lelkes támogatást.
Az egészségvédelmi héten sok-sok tenni valónk adódott
hisz a csoport egy része mindennap úszni „fuvarozódott”
Voltunk kézműveskedni a Művelődési Házban,
rajzversenyt tartottunk az Óvodában.
Az ismeretek szerzésére ez mind jó lehetőség,
mutatják a képek is: „Tessék kérem nézzék!”
Zádoriné Bata Zsuzsanna, Jerneiné Masa M. Tünde és Marótiné Hunyadvári Zita

A lombok fázósan összesúgnak,
Én értem, tudom, mit üzennek,
Nekünk fáradt földi embernek.
Emberek, szürke életvándorok,
Ott a mélyben a porladó holtak,
Nálatok sokkal, sokkal boldogabbak!
(beküldte: Hajnal Sándorné)

ZÁDORI-MOLNÁR ÁGOSTON
VIHAR UTÁN...
Penész-szürke felhők terhét
Még nyögika tépett fák,
Sárszagú szennyes tócsákban
Mosdik a feslett árnyú nyár.
Sápadt napsugarak kémlelik
Ernyedő, acélsejtű lingomát
a viharnak, ki erényét e tájnak
Vad gyönyörrel döfte át.
Fel-feljajdul a Földanya,
Súlyos terhet hordoz méhe:
Ősök sárguló csontjainak
Vérgőzös, enyésző menedéke.
Az angyali könny, ha mindent
elmosott, a sárba süppedő
renegát nyomokból akkor
Új, nobilis nemzedék nő.
Bordány, 2013 december 19-20
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KAPCSOLAT A FELVIDÉKIEKKEL
Még az 1970-es évek elején baráti társasággal kirándulásra indultunk az akkor még szocialista országokba. Nálunk Magyarországon, az
Alföld déli részén még ezer ágra sütött a Nap. Északra érve már csökkent a napsütés ereje, felhők jelentek meg az égen. Csehszlovákiába
érve ömleni kezdett az eső. Városszéli kempingben találtunk menedéket,
de ez nem volt kielégítő ilyen záporban, zivatarban. A közeli motelben
próbáltunk szobát, szobákat keresni 10 fő számára. Nehezen, de sikerült
bejutnunk a szálloda recepciójára. A fogadó személyzet közül majdnem
mindenki elfelejtett magyarul. Kassa pedig nem kis város. Szerencsére
volt közöttünk, aki tudott angolul. Így hát megtörtént a szobafoglalás, a
találat. Csak 1 szobát kaptunk, de ez is főnyeremény volt.
A szálloda valóban megtelt. Megérkezett 2 lakáj, a még egyetlen
üres szobába vezettek bennünket. Meglepetésünkre udvariasan megszólaltak magyarul. Elnézést kértek, hogy csak személyzeti szoba áll
rendelkezésünkre a forgalom miatt. Ez a hálószoba kényelmes, elegendő helyet biztosított 10 fő számára. Berendezése korszerű, higiéniailag teljesen megfelelt. Mindenki elfoglalta a neki jutott fekvőhelyet,
kicsomagoltunk. Az egyik pincér még ekkor is várt. Megszólalt, hogy
mit kívánunk, mit tegyen, megmutatta, hogy hol a szállodai vendéglő.
Megköszöntük, és vele indultunk a szállodai étterembe. Sült húst és
különleges süteményeket fogyasztottunk. Étkezés után megkérdezte a
pincér, hogy tud-e sakkozni valaki közülünk. Az ajánlatnak az volt a feltétele, hogy ha a mi játékosunk megveri az ő játékosukat, akkor senkinek
sem kell fizetni közülünk a vacsora- és szállodai számlát.
Mi vendégek egymásra néztünk – Ki lesz a kiálló? Rám esett a
választás, a sógor is ott volt. Ujjal megbökött, halkan mondta: „Ülj
az asztalhoz!” Helyet foglaltam, szembe ült velem az egyik szlovák,
a játékos. Hozták is a sört azonnal 10 korsóval. Egyet-egyet be is
hörpintettünk. Mindjárt hozták a következő kört is. A főszurkolómnak
az asztal alatt működött a lába. „Ne igyál, mert fennáll a bukti veszélye!” Imitáltam az ivást, közben már a harmadik korsónál jártunk.
Sógorommal poharakat csúsztatva cseréltünk, a játék pedig ment.
Fehérrel kezdtem, majd sötéttel, újra fehérrel, mert 3 partiról volt szó.
Mindhármat megnyertem látszólagos ivással.
Jól jártunk, a szállásért, vendéglátásért fizetni nem kellett. A sógorom hősiesen „nyelt” helyettem.
A vendéglátók ámultak tudásomon. Legközelebb is várnak – mondták. Kölcsönös címadás megtörtént. 35 év alatt már többször is találkoztunk. Sajnos az idő száll felettünk. Ritkulnak a találkozások. Levélváltásra
többször is sor került évente – természetesen magyarul –, „a győztes
sakkcsatát” mindig felelevenítve.
Ismerkedésünket, nemzeti ismerkedésünket utódainkra hagyjuk,
kölcsönösen életünk során.

FIGYELEM!
VÁLLALJUK SZENNYVÍZCSATORNA HÁZI BEKÖTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS TELJESKÖRŰ MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉT

– KÉZI ERŐVEL, AZ EREDETI ÁLLAPOT VISSZAÁLLÍTÁSÁVAL
(PL. GYEPTÉGLA VISSZARAKÁS).

S.L.

„ÜLLÉSIEK BIZTOS SEGÍTŐINK!”
A „Rúzsa Sándor Betyár Egyesület” által szervezett Hagyományos parasztlakodalomban Dudás Zoltán János most is, mint 38
évvel ezelőtt zenekarunkat erősítette. Az ő közreműködését nem
tudnánk nélkülözni. A művelődési ház felnőtt szereplőinket segítette
alkalmi ruhák kölcsönzésével.
Elismerésünket fejezzük ki a szíves segítésért, és jó egészséget
kívánunk.
Szeretettel:
Szanka János, szervező

Üllés központjában családi házak eladók! Érd. 06/70/375-8831
1 hektár lucerna eladó. Érdeklődni: 06/30/374-0989
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ÁR: 2.500 FT/FM – ANYAGGAL EGYÜTT
A MUNKÁÉRT GARANCIÁT VÁLLALUNK!
PONTOSSÁG, PRECIZITÁS, MEGBÍZHATÓSÁG.
KIRÁLY LÁSZLÓ 06/20/536-8406
HÍVHATÓ ÉJJEL-NAPPAL

www.ulles.hu
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Berta Antalnak és Zsiros Editnek szeptember 19-én
– 3070 grammal – Marcell nevű gyermeke,

Tordai Domokosnak és Kovács Rékának szeptember 25-én – 4110 grammal – Vivien Ilona
nevű gyermeke,
Fodor Péternek és Fári Nikolettának szeptember 25én – 3370 grammal – Dénes nevű gyermeke,

Huszár Balázsnak és Berta Nikolett Évának
október 9-én – 2950 grammal – Natasa nevű
gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Szabó Gyula bordányi és Horváth Krisztina volt üllési lakosok
szeptember 26-án,
Soós Ferenc és Kószó Etelka Katalin üllési lakosok október 17-én
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Barna Istvánné (szül: Fodor Mária) szeptember 29-én (élt: 93 évet),
Sárközi György szeptember 29-én (élt: 76 évet),
Bata Károly október 5-én (élt: 74 évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

KEDVES KISMAMÁK ÉS ANYUKÁK!
Pár sorban szeretnék bemutatkozni:
Farkas Katalin vagyok, a Dunántúlon - Tolna
megyében születtem és nevelkedtem, azonban jelenleg Szegeden élek.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, védőnő szakon végeztem 2007-ben.
Nyolc éves szakmai gyakorlatom van a védőnői
munkában, és ezen belül is több területen sikerült némi tapasztalatot
gyűjtenem, mégpedig iskola-, kórházi-, és területi védőnőként egyaránt. (Budapesten és Tolna megyében dolgoztam eddig)
2015. augusztus közepe óta dolgozom Üllésen (és Bordányban)
részmunkaidős védőnőként, Lajkóné Lovai Éva védőnéni körzetében.
A védőnői tanácsadások ideje maradt ugyanúgy, mint ahogy eddig is volt: hétfőn 8:00 – 10:00 óráig várandós tanácsadás, 10:00
– 12:00 óráig pedig csecsemős tanácsadás.
Sok szeretettel várok minden hozzám tartozó kismamát és anyukát!

SÜTIRECEPT – LISZT- ÉS TEJ ÉRZÉKENYEKNEK AJÁNLOM!

KÖLESFELFÚJT
Hozzávalók:
– 2 dl hántolt köles
– 1 csipet só
– 3-4 db tojás
– Ízlés szerint cukor vagy
édesítőszer – akár fele-fele
arányban
– 5 dkg áztatott mazsola
A megmosott kölest a csipet sóval vízben puhára főzöm. A tojássárgáját habosra keverem a cukorral vagy édesítővel. A fehérjét kemény habbá verem. A köleshez keverem a mazsolát (el is hagyható,
vagy más gyümölccsel helyettesíthető), majd a tojássárgáját, és
végül lazán hozzáadom a fölvert tojásfehérjét. Ezt a masszát zsírozott, kukoricaliszttel megszórt tepsibe vagy tortaformába simítom,
és előmelegített sütőben tűpróbával úgy sütöm, mint a piskótát.
Jó étvágyat hozzá!
Hajdú Lászlóné

LENMAGOS POGÁCSA

(a Hangulatjavító Est sütisütő versenyének egyik remeke)
Hozzávalók:
– 70 dkg fehérliszt + 30 dkg graham liszt
– 50 dkg margarin, vagy vaj, vagy 40 dkg zsír
– másfél evőkanál tengeri só
– 10 dkg élesztő
– 3 dl tej + 1 evőkanál méz
– 1 tojás + 1 tojás a kenéshez
– 4 evőkanál lenmag + a tetejére
Elkészítése:
A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, mélyedést készítünk a közepébe, beletesszük a mézes, langyos, élesztős tejet. 10 percet pihentetjük, majd beletesszük a lenmagot és a többi hozzávalót is.
A tészta 30 percet pihen, majd 2 ujjnyira nyújtjuk, kiszaggatjuk, ismét 30 percet kel.
A tetejét tojással megkenjük, lenmagba mártjuk (vagy csak meghintjük).
Előmelegített sütőben megsütjük.
Jó étvágyat!
(beküldte: Makráné Körtvélyesi Tünde)

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép november
számának lapzártája:
2015. november 18-án, szerdán lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – SZERDA 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük
a határidő betartását.
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

