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ÚJABB ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS A TELEPÜLÉSEN
AZ ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
TOVÁBB AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÚTJÁN

Megkezdődött az üllési általános iskola
épületének és tornatermének energetikai
korszerűsítése uniós forrás igénybevételével. Az önkormányzat KEOP-5.7.0/15-20150042 számú pályázatával 74 millió forintos
támogatást nyert a beruházásra. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a kivitelezés 2015. szeptember 14. napjával elkezdő-

dött a HungaroSun Bt. együttműködésével.
A fejlesztés hatására az épületek energiahatékonysága nagymértékben javul, ami
csökkenti az önkormányzat kiadásait. A jelenlegi korszerűtlen külső nyílászárók helyett,
új hőszigetelt műanyag nyílászárók kerülnek
beépítésre. Az épületek külső falszerkezetei
utólagos 16 cm vastagságú EPS hőszigete-

KISÁLLATVÁSÁR OKTÓBER

lést, a padlásfödémek pedig 25 cm vastagságú ásványgyapot szigetelést kapnak.
A korszerűsítés hatására az iskola és a
tormaterem „G” energia hatékonysági besorolása a fejlesztést követően „B” besorolásba vált át.
Nagy Attila Gyula
polgármester

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Üllésen a Kisállatvásár minden hónap második szombatján
kerül megrendezésre. OKTÓBER 10-én, szombaton – 7-12 óráig.
A vásár helyszíne a Napos Piac melletti Vásártér.
A piacon megtalálhatók mindenféle hobbi- és haszonállatok - a
fehér egértől a pónilóig.
A vásárra várunk minden érdeklődőt, eladni és vásárolni szándékozót!
Az árusítással kapcsolatosan Tanács Zoltánnál a 30/265-0654-es
telefonszámon lehet érdeklődni.

HASZNÁLTCIKK PIAC!
Üllésen a kisállatvásárral egyidejűleg – a Vásártéren – Használtcikk piac lesz.
Akinek van megunt, feleslegessé vált holmija, az azonnal csomagoljon, és szombaton reggel hozza ki a piactérre. Hozhattok bármit:
pl: könyvet, játékot, ruhát, kerékpárt, műszaki cikkeket stb.
A piaci árusítás ingyenes.
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Ismét újabb személlyel bővült a 90 évesek tábora a településen.
2015. szeptember 18-án töltötte be 90. életévét Czékus Mihály, akit
születésnapján otthonában Nagy Attila Gyula polgármester köszöntött. Ezúton kívánunk születésnapja alkalmából minden jót és szépet!
Dr. Sugár Anita
jegyző

www.ulles.hu

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2015. augusztus
25-én soros testületi ülést tartott.
A Képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– A 2015. évi önkormányzati költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról (pénzkészlet
2015. június 30-án: 24.134 ezer Ft),
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde feladatellátásáról és működéséről szóló
beszámoló elfogadásáról,
– a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról,
– a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet 4. számú függelékének módosításáról,
-– az Üllési Önkormányzati Konyha Alapító Okiratának módosításáról,
– a Térségi Vízmű Intézménytől pénzmaradvány átutalásának kéréséről,
– rendkívüli szociális támogatás igénylésének benyújtásáról,
– az Üllés 541/8 és 541/9 hrsz-ú terület
vásárlási ügyéről, (a képviselők a terület megvásárlását nem támogatták),
– belterületi utak fejlesztését célzó támogatási igény benyújtásáról, (nyertes pályázat esetén aszfaltozásra kerül
a Víztorony utca, az Erkel Ferenc utca

II. III. üteme, az Erkel Ferenc utca és
Móra Ferenc utcát összekötő útszakasz, ill. felújításra kerülnek a belterületi kerékpárút egyes szakaszai)
– Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció tervezetének jóváhagyásáról,
– a polgármester szabadságolásáról,
– a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Üllési Alapszervezetének előterjesztéséről – Ásotthalmi Nagyközség mezőőrségének gépjármű beszerzésének
támogatási ügyéről. (a képviselők a
gépjármű beszerzést nem támogatták, mivel a gépjármű időközben beszerzésre került)
A képviselők a nyílt ülés keretében
– módosították az önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 1/2015.
(II.11.)önkormányzati rendeletet,
– hatályon kívül helyezték a jelenleg
hatályos „A Képviselőtestület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló” szóló rendeletet, és
ugyanezen tárgykörben új rendeletet
alkottak,
– hatályon kívül helyezték a jelenleg
hatályos „A temetőről és a temető fenntartásáról" szóló rendeletet,

ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Ebben a hónapban, a harmadik csütörtökön nem volt foglalkozás, hiszen szeptember 26án csatlakoztunk a Mozgáskorlátozott Egyesülethez és kirándulni mentünk az Attila-dombra.
Ezzel kapcsolatos összefoglalót az Üllési Körkép következő számában olvashatnak!
Az Életmód Klub legközelebbi összejövetele október 15-én lesz a Napos Piac épületében
17 órától. A téma a cukorbetegség kézbentartása lesz.
Továbbra is várjuk régi és új tagjainkat!
Lapuné Füredi Andrea és Markovics Attila
Klubvezetők

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLET HÍREI
Szeptember 11-én, pénteken nem tartottuk meg szokásos összejövetelünket a
zsúfolt szeptemberi program miatt, ehelyett
szeptember 19-én Forráskútra mentünk a
Megyei Találkozóra. A Megyei Találkozóra
köszönjük az önkormányzatnak a segítséget
a szállításban! Szeptember 26-án pedig Tápiószentmártonra, az Attila-dombhoz kirándultunk. Mindkét programunkról bővebben
az Üllési Körkép következő számában olvashatnak! Az Egyesület soros összejövetele
október 9-én 15 órától lesz a Déryné Kulturális Központban.

ugyanezen tárgykörben új rendeletet
alkottak,
– hatályon kívül helyezték a jelenleg
hatályos „A lakáscélú támogatásról”
szóló rendeletet és ugyanezen tárgykörben új rendeletet alkottak,
– megalkották az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó helyi szabályokról szóló rendeletet.
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 nyílt ülés előterjesztéseit, anyagát
a
http://www.ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek link alatt, a nyílt ülésről
szóló jegyzőkönyvet 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.)
Nagy Attila Gyula
polgármester

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSSAL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓS
FÓRUMOK
Szennyvíz-csatornázással kapcsolatban
az alábbi elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást, segítséget a Tisztelt Lakosok:
06/80/621-128
(ingyenesen hívható zöld szám)
e-mail: forras04@gmail.com
építésvezető elérhetőség:
Kószó Ferencné 06/30/349-9601
Fenti elérhetőségeken tehetik meg a hibabejelentéseket is.
A lakossági panaszokat bejelenthetik az
Üllési Polgármesteri Hivatalban Czékus Zoltánnál személyesen is ügyfélfogadási időben.

Tisztelettel: Lapuné Füredi Andrea
06 30 383-4976
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ÖNFELEDT PARTYVAL BÚCSÚZTATTUK A NYARAT

Augusztus 29-én, egy kellemes késő nyári estén a Déryné Kulturális Központ szervezésében a szegedi TánCentrum táncosainak
dinamikus, vérpezsdítő, latinos mozdulatait csodálhattuk a Nyárbúcsúztató Retro Est első műsorszámaként. Második színpadra lépésük
előtt a Bö-Be Butik divatbemutatója keretében bepillantást nyertünk
a jelenleg trendi ruhadarabok és színek világába. A könnyed nyári
viselettől, az iskolakezdésen át a báli szezonig mutatták be a modellek az öltözeteket. Amíg a hölgyek felvonultatták a ruhákat, Fábián
Zsanett – azaz „efzsé” – által készített különleges ékszereket is meg
lehetett tekinteni, illetve vásárolni, amelyeket a modellek is viseltek.
A műsorszámok között kisorsoltuk a szerencsés nyerteseket,
akiknek arca Zugor Zoltán karikaturista kezei által a rajzlapon - némi
humorral tarkítva természetesen - megelevenedett, Patakiné Németh
Ilona kozmetikus mester pedig a buli elengedhetetlen részeként party
sminkkel varázsolta még csinosabbá az egyébként is szép arcokat.
A sorsolásban közreműködött Meszesné Volkovics Szilvia, a Déryné
Kulturális Központ igazgatója, valamint ifjabbik Mihálffy László, az est
műsorvezetője. A sminkes és karikatúrás színpad előtt bizony állt a
sor, a csillogó szemek és a mosoly elárulta a nyertesek örömét.
A táncbemutató után az A.K.T. Színésznő Zenekar aranytorkú hölgyeinek előadásában a sanzonok világába csöppentünk. Őket tényleg nem lehet elfelejteni…, ezért nem volt véletlen, hogy az egyik
szomszédos település rendezvényére a műsoruk után már fel is kérték őket egy újabbra.
Az est sztárvendége az UFO Update együttes volt. Szinte mindenki a Balatononon érezhette magát a nyári forróságban, valamilyen finom koktélt kortyolgatva, így nem csoda, hogy a kedves
nézők táncra is perdültek, együtt felidézve a 90’-es éveket. Az UFO
Együttes fergeteges bulival varázsolt el bennünket. A táncos vigasság folytatásáról a Casino Együttes retro utcabálja gondoskodott. A
kiváló hangszeres zenére hajnalig ropták fáradhatatlanul kortól, nemtől függetlenül a szórakozni vágyó környékbeliek.
Olasz Bettina
2015. szeptember

Köszönjük Nagy Attila Gyula polgármester úrnak a rendezvény
megszervezésének támogatását. Köszönetet mondunk dr. FaragóMészáros Juditnak a divatbemutató lebonyolításáért (Bö-Be Butik),
ifj. Mihálffy Lászlónak a profi konferálásért. A rendezvény nem valósulhatott volna meg a Déryné Kulturális Központ dolgozóinak hajnalig
tartó munkája, a Technikai Csoport kiváló kivitelező munkája, a Bali
23 Étterem minőségi büfé szolgáltatása nélkül. Köszönet illeti fellépőinket a színvonalas műsorért: A.K.T. Színésznő Zenekar, Bö-Be Butik,
Casino Együttes, Patakiné Németh Ilona, a szegedi TánCentrum, az
UFO Együttes és Zugor Zoltán. Köszönjük vendégeinknek, hogy megtisztelték a rendezvényünket.
Méltó módon intettünk búcsút a nyárnak, találkozzunk jövőre is!
Meszesné Volkovics Szilvia,
Déryné Kulturális Központ igazgató
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FONÓ NÉPTÁNCTÁBOR

Már több, mint 10 éve szervezünk tánctáborokat gyerekeknek
Üllésen, az Erdei Iskolában. Idén először, hagyományteremtő szándékkal a felnőtt korosztálynak rendeztük meg a Fonó néptánctábort a
Pusztaszínházban és az Erdei iskolában.
Hosszas előkészítő munka előzte meg táborunkat, hiszen fel kellett mérnünk, hogy milyen táncokra van kereslet, és egyáltalán kit
hívjunk el tanítani. Annak is utánajártunk, hogy egy-egy felnőtt tábornak egyáltalán milyen a programja, hogyan szokták a napi munkát
és az esti koncerteket megszervezni. A szerencse végül mellénk szegődött, és találkoztak a győri Rába Táncegyüttes tervei a mi elképzeléseinkkel. Így megállapodtunk, hogy Antal Áron és Delbó Eszter,
a győriek oktatópárosa küküllőmenti magyar és román táncokat fog
tanítani a haladó táncosoknak, míg a kezdőknek, illetve a fiatalabb
korosztálynak a győriek 3 pár táncosa (Herbert Szabolcs és Nagy Éva,
Papp András és Makrai Kata, Viszló Bálint és Bőhm Kitti) nyárádselyei
táncokat tanít. A Pusztaszínházunkat is egy kicsit át kellett alakítani
erre az eseményre. Egyrészt a folyamatos táncos igénybevétel miatt
a döngölt padlót hajópadlóra cseréltük, a nagy meleg miatt pedig a
pajta körül árnyékolást és párásító rendszert szereltünk fel. Ezen kívül
öntözőrendszert építettünk ki a Pusztaszínházhoz tartozó földterületen
a bejáró két oldalán, hogy füvesíthessünk.
A tábor augusztus 14-én, pénteken vette kezdetét a beköltözéssel. Szállást a Bozsity vendégházban valamint az Erdei iskolában
lehetett foglalni. Végül 94 fő költözött be, sátrakba, az erdei iskola
illetve a vendégház szobáiba. Minden nap kétszer volt oktatás, 9-12ig és 15-18 óráig. Minden estére készültünk valamilyen programmal,
koncerttel. A péntek este az ismerkedésé volt. A jó hangulatról a

Szkojani Charlatans nevű formáció, valamint a tábor zenekara, Csonka Ferenc, Mester László „Pintyő”, Mihálydeák Barna és Patyi Zoltán
gondoskodott. A legnagyobb attrakció talán szombaton volt, hiszen
a Fölszállott a páva című televíziós vetélkedőből is ismert budapesti
zenekar, a Góbé koncertezett a Pusztaszínházban. Fergeteges koncertet adtak, amit táncház követett. Vasárnap az óbecsei Fokos zenekar,
hétfőn a budapesti Csángálló zenekar, kedden pedig a szegedi Huckleberry Guys koncertje színesítette a napi programjainkat. Szerdán
este egy jó hangulatú táncházzal zártuk le táborunkat, és csütörtök
reggel érzékeny búcsút vettünk egymástól és a tábor helyszínétől.
Fárasztó hetet tudhattunk magunk mögött. Rengeteg tapasztalattal lettünk gazdagabbak, de abban egyetértettünk, hogy a megkezdett hagyományt szeretnénk folytatni, és jövőre is megszervezzük
táborunkat. A résztvevők visszajelzései is ezt erősítik bennünk.
Végezetül szeretnénk megköszönni a rengeteg segítséget és
felajánlást Nagy Attila Gyula polgármester úrnak, Czékus Péternek
és a Technikai csoportnak, Meszesné Volkovics Szilviának és a Déryné Kulturális Központ munkatársainak, az Önkormányzati Konyha
dolgozóinak, a Bozsity Bt-nek, Maróti Zoltánnak és a Maróti Heg-Szi
Kft-nek, a MAR-MON Bt-nek, Czakó Sándornak és családjának, Czakó Krisztiánnak és Czakóné Dudás Mónikának, Gyuris Andrásnak és
Gyurisné Pigniczki Tündének, Pataki Andrásnak és Patakiné Németh
Ilonának, Veszelkáné Tóth Dórának, Rádóczi Lajosnak és Ambrus
Erzsébetnek, Papp Lászlónak, Péter Mihálynak, Lapu Csabának és
Lapuné Füredi Andreának , Ótottné Vörös Zsuzsannának, valamint a
Fonó Néptáncegyüttes felnőtt táncosainak.
A szervezők nevében Ótott Zsolt

ÚJ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSI RENDSZER!!!

A Képviselőtestület támogatni kívánja
az Üllésen letelepedni vágyókat, ezért augusztus 25-i ülésén ÚJ LAKÁSTÁMOGATÁSI
rendszert fogadott el.
A 2015. október 1. napjától az önkormányzat támogatást nyújthat a településen
állandó lakóhellyel rendelkezők, vagy az itt
letelepedni szándékozók részére Üllésen lakás építésére, vagy lakás vásárlására.
A támogatás formája kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás lehet.
A támogatás mértéke
• kamatmentes kölcsön esetén az ingatlan értékének 20 %-ig (maximum
1.000.000 Ft),
• vissza nem térítendő támogatás esetén 200.000 Ft-ig terjedhet.
A kamatmentes kölcsön visszafizetésének határideje legfeljebb 5 év.
A Képviselőtestület a futamidő végén
egyösszegű támogatást állapít meg a jogosult családok részére:
a) egy gyermekes családoknak: 100.000 Ft

b) két gyermekes családoknak: 200.000 Ft
c) három, vagy több gyermekes családoknak: 300.000 Ft
Kamatmentes kölcsönre pályázat akkor adható be:
a) ha a pályázó és a vele együtt lakó
(vele együtt költöző) házastársa (élettársa),
kiskorú gyermeke, valamint a vele együtt
lakó (költöző) más személyek (ide nem értve
az albérlőt)egy főre jutó havi átlagos nettó
jövedelme a mindenkori sajátjogú öregségi
nyugdíj legkisebb összegét eléri;
b) egyedül élő esetében a mindenkori
sajátjogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeres összegét eléri.
Vissza nem térítendő támogatásban
részesülhetnek azok az igénylők:
a) Akik a kérelem benyújtásakor nem
rendelkeznek önálló, lakhatásra alkalmas
forgalomképes lakással a kérelemben megjelölt ingatlanon felül;
b) vállalják, hogy a támogatás felhasználását hitelt érdemlő módon igazolják,

c) vállalják, a futamidő végéig Üllés
Nagyközség területén állandó lakcímmel
rendelkeznek, és életvitelszerűen a településen élnek.

A támogatást a Képviselőtestülethez
címzett pályázattal lehet kérni az erre rendszeresített nyomtatványon.
A támogatás igénylésének határideje:
a) lakás vásárlása esetén az adásvételi
szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül;
b) lakás építése esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 3
hónapon belül.
A támogatás igénylésével kapcsolatos
további tudnivalókat tartalmazó fenti számú és tárgyú helyi rendelet megtalálható Üllés honlapján a http://www.ulles.hu/
rendeletek?limitstart=0 link alatt.
Dr. Sugár Anita
jegyző
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A CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MÓRAHALMI JÁRÁSI
HIVATALÁNAK AKTUÁLIS HÍREI
2015. március 9. napjától a Mórahalmi Kormányablak (okmányirodai ügyfélszolgálat) a Mórahalom, Millenniumi sétány 17. szám
alatt (Földhivatal épülete) várja ügyfeleit.
A Mórahalmi Kormányablak ügyfélfogadás rendje:
Hétfő
7.00-17.00
Kedd
8.00-16.00
Szerda
8.00-12.00
Csütörtök
8.00-18.00
Péntek
8.00-12.00

A kormányablakokban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok köre folyamatosan bővül. A kormányablakokról szóló
515/2013.(XII.30.) Kormányrendelet júliusi módosításával érintett
42 ügykör jellemzően fogyasztóvédelmi, szociális és gyámügyi
tárgyú kérelem, bejelentés, panasz továbbításával kapcsolatos.
A kormányrendelet újabb módosításával 2015. augusztus 15től újabb 45 ügykörrel bővült a Kormányablakokban intézhető ügyek
köre: továbbítás céljából 35 új ügykör jelent meg, valamint tájékoztatást további 10 ügykörben nyújtunk. Ennek köszönhetően akár munkaügyi kérdésekben vagy hadigondozási ügyekben is felkereshetik a Kormányablakot ügyfeleink.

Helyi elérhetőségek: 06-62/681-360, 06-62/681-364
A Kormányablakban minden csütörtökön 09.00-14.00 óráig az
egészségbiztosítási - és nyugdíj ügyekben szakirányú ügyintézők segítik az ügyfélfogadást.

KONYHAI HÍREK

SZELEKTÍV

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. OKTÓBERI étkezési térítési díjak befizetését:
október 1-jén, csütörtökön és október 8-án, csütörtökön
7-13 óráig
október 2-án, pénteken és október 9-én, pénteken
7-12 óráig
október 5-én, hétfőn, és 6-án kedden
7-13 óráig
október 7-én, szerdán
7-15 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

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

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, 0620/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2015. október 3-4.
2015. október 10-11.
2015. október 17-18.
2015. október 23-25.
2015. október 31-november 1.
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Dr. Szőke Csaba
Dr. Hursán Mihály
Dr. Müller Károly
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Papp Zalán

Dr. Szántó Mária
járási hivatalvezető

06/30/3245-032
06/30/9986-139
06/30/205-9086
06/20/4763-517
06/20/9739-149

HULLADÉKGYŰJTÉS
OKTÓBER

–

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
OKTÓBER hónapban az alábbi
napokon történik:
október 12. (hétfő) 7 órától október 26. (hétfő) 7 órától Sárga zsák átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ingyenesen!
Sárga zsák hiányában a csomagolási
hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban
kihelyezhető.
Segítő együttműködésüket köszönjük!

www.ulles.hu

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Elindult az óvodában a 2015-2016-os tanév, 73 fővel. Folyamatos
feltöltéssel várjuk a továbbiakban is az óvodás gyermeket. Nagy örömünkre szolgál, hogy 4 óvodai csoportban éljük a mindennapokat.
Két óvodapedagógus és 1 dajka néni került felvételre.
Az óvoda gyönyörű, kívül belül megszépülve vártuk a gyermekeket. A dajka nénik a nyári időszakban, mindent átmostak, fertőtlenítettek, átválogattak, tisztára varázsoltak. Az óvó nénik gyönyörű barátságos dekorációval, rendezett termekkel várták a kis óvodásokat.
Már az első héten Szülői értekezletre invitáltuk a kedves Szülőket, ahol a sok-sok tudnivaló mellett elhangzott, hogyan éljük a mindennapjainkat az óvodában. Vendégeket hívtunk és szeretnénk itt is
megköszöni, hogy részvételükkel, támogató, segítő információikkal
hozzájárultak az év eleji elinduláshoz.
Vendégeink voltak.
• Dr. Csonka Erika-gyermekorvos
• Kiss Ilona Védő néni
• Balogné Zádori Tamara Hitoktató
• Hegedűs Ildikó fejlesztő pedagógus
• Zádori Zsuzsanna Néptánc Oktató
Ebben az évben a színes, játékos tevékenységeken túl, kínálunk
lehetőséget bábszínházra, néptáncra, ovi focira, hittanra, úszásra.
Már szeptember elejétől megindultak a gyógypedagógiai és logopédiai szűrések. Ebben a tanévben is lesz fejlesztő, gyógypedagógiai, logopédiai és pszichológiai foglalkozás.
Még szeptemberben egész hónapra szerveztünk papírgyűjtést az
óvodásoknak, a STABIL-SPED KFT. segítségével .Várjuk a sok-sok
papírt a csoport jelével ellátott konténerekbe.
Október elején mi is szeretnénk bekapcsolódni az Egészségvédelmi hét programjaiba, gyümölcshetet szervezünk, vetélkedőt és
rajzversenyt.
A gyermekek mindennapjainak örömtelivé tétele, esztétikai érzékük fejlesztése, illetve környezetük szebbé tétele közös feladat, nem
csak a bölcsődei, Óvodai dolgozók tesznek ezért, hanem támogatóink, segítőink is.
Ezek az önzetlen segítségek, könnyet csalnak sokszor a szemünkbe. Augusztus végén kerestük meg Forrai Zoli bácsit és feleségét, Katikát és néhány óvodai fonott bútort vittem el, ezek javításra
szorultak. Ígérték bár sok a munka, de igyekeznek és megjavítják.
Még egy hét sem telt bele már el is készültek az eszközök, szinte újat
varázsoltak belőle. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
Óvoda udvarunk széppé tétele egy hosszú folyamat még nincs
vége.
Csóti Vilmosné Marika néni Levi és Gergő mamája két nagy láda
virággal kedveskedett az ovinak, s igyekeztünk mihamarabb a kertbe
varázsolni. Az udvarra indulván a gyermekek is gyönyörködhetnek
benne, ezzel is alakítva esztétikai érzéküket. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
Mivel idén 4 óvodai csoporttal indult a tanév, tapasztaltuk, hogy
edények beszerzésére lesz szükségünk. (hisz ezek fogyóeszközök,
hol törik, hol pedig lecsempül).Megkértem hát egy nagyáruházban
dolgozó Anyukát, segítsen utána nézni az áraknak, miben is gondolkodjunk!
A segítségből az történt, hogy egy csoportra való tányérkészlet
várt az irodámban egy délután! …....igen ez is felajánlás Héjjáné Kocsis Beátának köszönhetően, a kis Levi és Lackó anyukája lepte meg
az ovisokat ezzel! KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

időjárás kegyes volt eddig hozzánk, mert sokat tudtunk az udvaron
játszani. Az első héten a két óvó néni és dajka nénink egész nap
a csoportban volt, megkönnyítve a beszoktatási időszakot a gyermekek számára. Azért a benti játék sem maradt el, sok énekléssel,
mondókázással, verssel, mesével. A délelőttöt egyelőre még Ancsa
óvó nénivel töltik, a délutáni alvást Tünde óvó néni felügyeli és bocsájtja haza a gyermekeket. Szamócáink fele még most tölti a 3.
életévét, így Marika dajka néninek is igen sok dolga akad. Reméljük,
hogy a kis palántáink egészségesen fejlődnek tovább és megszeretik
a „kertészeket”.
Bezdány Zoltánné és Németné Rácz Tünde

MÓKUS CSOPORT
2015. szeptember 1-jével megszületett kis csapatunk „MÓKUS” csoport néven. A gyerekek ismerősen üdvözölték egymást már az első napon, hiszen
augusztusi „ismerkedő délutánunkon”már találkoztak egymással,
összebarátkoztak, együtt játszottak.
A csoport nagy része (11 gyermek) egy bölcsődei csoport gyermekei voltak, kisebb része kiscsoportosként már találkoztak a közösségi élet szokásaival, szabályaival.
Ez a magyarázata annak, hogy az új környezet, a szülőtől való
elválás, ill. az új felnőttekhez tartozás minden probléma nélkül, zökkenőmentesen történhetett.
Az első hónapok feladatai lesznek a napirendünk illetve a működésünkkel kapcsolatos szokásaink, szabályaink kialakítása, és ezek
következetes betartása, gyakorlása.
Azért ez az első feladatunk, mert a gyermek életében nagyon fontos szerepe van az állandóságnak, a napirendnek. A rendszer illetve
a rendszeresség biztonságot, egyfajta segítséget ad nekik az eligazodásban az egész nap folyamán, hiszen az időérzékük fejlődik ki legutolsóként. Az idő múlását nem érzékelik, viszont a tevékenységek
egymásutánisága informálja őket a napszakokról. Ezért van, hogy
több napot az alapján tud azonosítani, hogy „hányat kell aludni”!
Jó szívvel ajánljuk a szülőknek a családi élet szervezésében is
egyfajta napirend kialakítását.
Túri Kitti és Battancs Gergelyné

FICÁNKA CSOPORT
Középső-nagycsoportosok vagyunk 20 fővel indítottuk a tanévet. A hosszú szünet után nagyon örültünk egymásnak, jó kedvvel meséltük nyári élményeinket. Felelevenítettük az előző évben tanultakat: verseket, meséket,
dalokat, mondókákat. Már az első héten szűrést tartott a logopédus
néni és a mórahalmi Pedagógiai Központ fejlesztő pedagógusa. Akinek szükséges részt vesz az Ő foglalkozásaikon a tanév folyamán.
Csoportunkból néptáncra, ovi focira, hittanra jelentkezett néhány
gyerek. Megkezdtük a munkát: festünk, gyurmázunk, rajzolunk, verselünk, dalolunk, mondókázunk, számolunk, tornázunk, Játszunk, s
még sok mindent csinálunk, mert szeretnénk ügyesedni és jól érezni
magunkat minden nap!
Simonicsné Polyák Mária és Sziráki Lászlóné

SZAMÓCA CSOPORT
A Szamóca csoportban 14 kis palánta jár. A kezdeti nehézségeket közös erővel legyűrtük, volt, akinek hosszabb időt vett ez igénybe. Megismerkedtünk
az óvoda helyiségeivel, a napirendhez próbáltunk alkalmazkodni. Az

CICA CSOPORT
Újra itt van szeptember
és a Cica csoport megtelt élettel.
22 gyermek jár ebbe a terembe,
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mi vagyunk az óvoda legnagyobb és legidősebb „serege”
A zöld udvaron sok mozgást végzünk,
Gyönyörű az ovi udvar ahol élünk.
A kiscsoportosokra mi is vigyázunk,
ajándékkal kedveskedtünk, hogy a bánatuk elszálljon.
Nem tétlenkedünk, mi a nagycsoportosok
hiszen már második héttől elkezdődtek a „dolgos napok”
Beszélgettünk az őszről, s hogy hullanak a levelek,
s lassan elindulnak melegebbre a felnőtt fecske gyerekek.
A gólyák is velük tartanak nyomban,
mindezt a faliújságra varázsoltuk sorban.
Csattogott az olló, dolgozott a ceruza,
a festék is előkerült az ecsettel kézen fogva.
Aki a faliújságunkhoz lép,
látja milyen meseszép.
Már a sünikéink is gyűjtögetnek,
a hátukon almát cipelnek.
Énekszótól hangos a Cica csoport,
örülünk, hogy ebből kaphatnak ízelítőt!
Zádoriné Bata Zsuzsanna
Jerneiné Masa M. Tünde
Marótiné Hunyadvári Zita intézményvezető

FALUGAZDÁSZ HÍREK
A nitrát érzékeny területen gazdálkodóknak valamint a háztartási igényt meghaladó mértékben állattartással foglalkozóknak adatszolgáltatási kötelezettségük van,
ami az elmúlt gazdálkodási évre
(2014. szept.1-2015. augusztus 31.) vonatkozik és december 31-ig tehetnek meg
elektronikusan saját ügyfélkapun keresztül vagy kérhetik falugazdász segítségét.
Az érintett területek jelölve vannak a kinyomtatott területalapú kérelem térképek
előtti szöveges részében.
Falugazdász ügyfélfogadása:
hétfő, kedd 8-16:30-ig Halász Zsolt
csütörtök 8-12-ig
Czakóné Dudás Mónika

30/3372-535
70/4893-853

MVH megkezdi az adategyeztető levelek kiküldését, amennyiben ilyen levelük érkezik, mindenképpen észrevételt kell tenni, ebben is segítséget nyújtanak a falugazdászok.

INGYENES PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS
– szenvedélybetegséggel
o alkohol-, drog-, gyógyszerfüggőséggel
o játék-, internetfüggőséggel
o munkamániával, vásárlási kényszerrel
o evészavarokkal
– depresszióval, szorongással, pánikbetegséggel
– gyermeknevelési, párkapcsolati nehézségekkel
– életvezetési, álláskeresési problémákkal küzdők számára.
Elérhetőség:
Homokháti Szociális Központ Bercsényi utcai telephelye
Mórahalom, Bercsényi utca 564/17.
Telefon: 06-62/998-507
Mobil: 06-30/570-4978
Anonim online pszichológiai tanácsadás:
konzultacio@hoszkp.hu
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LÚD-TOLL
SZEPTEMBERBEN
S. Dudás Mária

Nyári meleg útra kelt már
Sírós lett a szája,
Ősztündére, szél paripán
Vágtat a nyomába.
Iszákjából vizet loccsant
A halódó tájra,
Ezerszínű, tarka levél
Leplet terít rája.
Tar faágon ázottan ül,
Csepp cinke családja,
Cipőcskéje idén sem lesz,
Fázva kiabálja.
Minden gyerek nagy táskával
Megy az iskolába,
Mosolyogva gondol vissza
A szünidős nyárba.
Érett már az alma, szőlő,
Pince várja tárva,
Karácsonyra fénylőn csillan
Újbor a pohárba.

MÚLNAK AZ ÉVEK…..
Ne búsulj, ha rohannak az évek,
Hozhatnak még sok örömöt Néked.
Unokáid csillogó szemének fénye
Fiatal éveidnek a hű tükörképe.
Örüljél a tavasz ébredésének,
A nyíló virágok tarka színeinek,
a nyár éltető, friss gyümölcseinek,
Az ősz bánatos, hulló leveleinek.
A tél majd hófehér palástot borít a földre,
Karácsony meg békét hoz az ünnepekre.
Szilveszternek napján búcsúzzunk az évtől,
S nagyon sok jót reméljünk az új esztendőtől.
Igyekezz találkozni régi barátokkal,
Fiatal évekről emlékezni a hű társakkal.
Mindig csak a szépre visszatekinteni,
Reméljük, sok-sok jót lehet még megérni!
Sétáljunk, ha az egészségünk engedi,
Próbáljuk meg öregedő izmainkat edzeni.
El kell fogadnunk a rohanó éveket,
Hiszen visszafordítani már úgysem lehet.
Méltósággal fogadjuk el az öregség tényét,
Arcunk ráncának apró gyűrődését.
Köszönd meg Istennek az egész életed,
Melyet jóságával megadott Tenéked.
(ismeretlen szerző műve. beküldte: Hajnal Sándorné)

www.ulles.hu

BÉRES VAGYOK
Béres vagyok béres, a tenyerem véres
Feltörte a villa nyele, a virágos réten
Gyűjtöttem a szénát, boglyába kazalba
Iglice tüske szúródott a talpamba.
Játszik a délibáb a futóhomokon
Forró homok hólyagot sütött a talpamon
Sós izzadság marja a szememet
Ilyen körülmények között keresem a kenyeret.
Szélvihar elhordja a termő földemet
A futóhomok töri a szememet
Tüzes nap égeti a nyakamat
Nem győzöm hideg vízzel hűteni magamat.
2014. Juhász Sándor

KUTYAKOZMETIKA
Bontás – fültisztítás - karomvágás,
fürdetés – nyírás - trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig; 1.000 Ft)
Árlista + több info: www.kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.: 06/30-304-21-58
Magyar, English, Deutsch, Nederlands

9

www.ulles.hu

ATematikuszöldségnapokprogram
azegészségestáplálkozásfejlesztéséért

A mórahalmi MóraͲVitál Térségi Egészségmegƅrzƅ és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. a
TAMOP 6.1.5 „Egy lépés az egészségünkért – Csongrád megye komplex egészségfejlesztési
programja”címƾprogramkeretébensikerespályázatotnyert,amelyazÖnöktelepülésénis
megvalósításrakerül.

Kedves Üllési Lakosok, ennek köszönhetƅen Önöknek is lehetƅsége lesz Üllésen a Déryné
KulturálisKözpontban(6794Üllés,Dorozsmaiút48.)2015.október5Ͳén,hétfƅnatematikus
zöldségnapokonrésztvenni!

ATematikuszöldségnapokprogramegyolyannagyszabásúrendezvényamely,azegészséges
táplálkozás fejlesztésével veszi fel a harcot a „civilizációs betegségekkel”. A közel egész
napos program az egészséges életmód kialakítása érdekében zajlik.  Az egészséges
alapanyagok megtermelésétƅl az ezekbƅl készülƅ ételekelkészítésénekmódozatáig tudja a
programonrésztvevƅismereteitbƅvíteni.
Azétkezéstémakörbenelsƅdlegescélunkfelkelteninemcsakafiatalok,hanemazérintett
település egész lakosságának figyelmét a helyes táplálkozás fontosságára, és arra, hogy a
tudatos táplálkozás hozzájárul az egészséges, boldog, hosszú élethez. Fontosnak tartjuk,
hogymegismerkedjenekahelytelentáplálkozásokoztakövetkezményekkelis,mintpéldául
azelhízásésacukorbetegség.
A legkisebbeket kézmƾves foglalkozásokkal, játékkal és rajzversennyel várjuk. A legszebb
zöldségͲésgyümölcsszoboralkotójaegyszíneszöldségͲésgyümölcskosárbüszketulajdonosa
lesz.

Aprogramranagyszeretettelvárunkmindenegészségtudatosérdeklƅdƅtalegkisebbektƅlaz
idƅsebbkorosztályig,vagyisazegészlakosságot!

További információ a programról a moravital@morahalom.hu eͲmail címen vagy a 62/280Ͳ123
telefonszámonkapható.

TRIPLAXLOTTÓZÓ
ÉSITALDISZKONT



Megnyitott!

SOLISSZÉPSÉGHÁZ

Vasárnapisnyitva!
AKCIÓSÁRAINK:
Tchibo250gr......................................399.Ͳ
2LiteresFehérBor.............................450.Ͳ
PepsiCola2,5L...................................349.Ͳ
CocaCola1,75L.................................349.Ͳ
JimBeam1L.....................................5500.Ͳ
JAgermeister1L…………....................4900.Ͳ
Kƅbányai2Literessör….....................550.Ͳ
Rákóczi2Literessör…….....................499.Ͳ
DOBOZOSSÖRÖKEGÉSZTÁLCÁRA:
AranyÁszok0,5L.........................169.Ͳ/db
SoproniÁszok0,4L......................169.Ͳ/db
RoyalHelles0,5L4.......................129.Ͳ/db
Heineken0,4L..............................210.Ͳ/db

Üllés,Dorozsmaiút37/a
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VárjukkedvesrégiésújvendégeinketÜllésszívében
Üllés,Dorozsmaiút39.
Szolgáltatásaink:
- Álló Szolárium (Új Coffee Love csövekkel)
- Alkalmi Smink
- PedikĬr, manikĬr
- Flabelos
ÉrdeklĞdni: Vigh Réka 20/264-0014
- Kozmetika
Bejelentkezés: Bernáth Laura 30/624-8289
- Gyógy-, Relax-, Alakformáló masszázs
Bejelentkezés: Ördöghné Tímea 30/395-3923
Október 5-9-ig az egészségvédelmi héten külön
akciókkal várunk!



www.ulles.hu

TAKARÉK
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

TAKARÉK
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
REPREZENTATÍV PÉLDA:
Kölcsönösszeg: 1 millió forint
Futamidő: 36 hónap
Éves kamat (változó): 9,9%
THM: 11,81%
Havi törlesztőrészlet: 32 130 forint
A teljes ﬁzetendő összeg: 1 173 883 forint
A hitel díja: 173 883 forint
Az akciós induló kamatra vonatkozó ajánlat
kizárólag az akcióban résztvevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját
megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.hu
címen.
*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából
eredően, azzal azonos mértékben módosulhat.
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200000 forint havi
nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén.
A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,67-18,09%

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA,
EGYSZERŰEN!
Az akciós és nem akciós
személyi kölcsön ajánlatokat
keresse a Takarékokban!

A kamatok meghatározása 2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték ﬁgyelembevételével, a THM-ek
meghatározása az aktuális feltételek, valamint az akciós
Kölcsön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg ﬁgyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát
fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók
az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve
a Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézeti
ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján
érhet el.
2015. szeptember

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

1 hektár lucerna eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép októberi számának lapzártája:
2015. október 19-én, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, 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!

Gloster, Delicsesz és Starking alma eladó.
Bontott garázsajtó, ablakok, ajtók, zsalugáterek eladók
Érdeklődni: 06/30/699-4987
Bem József utca 3. szám alatti lakóház nagy melléképülettel eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft
Érdeklődni: 06/30/374-0989
Üllés központjában családi házak eladók! Érd. 06/70/375-8831
Üllés, Makarenkó utca 7. szám alatti, 3 szobás, 1 éve teljesen felújított,
két kazános családi ház eladó.
Irányár: 13.000.000 Ft
Érdeklődni a 30 248 4520-a számon lehet
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Csercsics Rolandnak és Móczár Katalinnak – augusztus 10-én – 3250 grammal Ádám nevű gyermeke
született.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

A Trenkwalder Kft. multinacionális partnercége részére
munkavállalókat keres kisteleki gyárába az alábbi munkakörbe:

 Elvárások:

GÉPKEZELŐ

 Amit kínálunk:

Szűcs Istvánnak és Balog Andreának – augusztus 23-án –
1990 grammal – Bálint Máté nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és
szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Menyhárt Lászlóné (szül: Patyik Julianna) augusztus 19-én (élt: 56 évet),
Sándor Ignácné (szül: Török Magdolna) szeptember 9-én (élt: 86 évet) elhalálozott.

8. általános iskolai végzettség,
4 műszakos munkarend vállalása1
Fizikailag nehezebb munkabírás
Azonnali munkakezdés
Hosszútávú munkalehetőség
Alapbéren felüli juttatások, cafetéria
Céges buszjárat az alábbi településekről:
Kistelek-Szeged-Balástya-Csengele-Kömpöc
településekről

HA ÉRDEKLI A LEHETŐSÉG, VÁRJUK TÁJÉKOZTATÓNKON!
 Helyszín:

6794 Üllés, Dorozsmai út 48.
Déryné Művelődési Központ
Időpont: 2015. október 12. 10.00 óra

 Elérhetőség:

6722 Szeged, Gutenberg u. 16.
telefon: +36 62 504 562
e-mail: szeged@trenkwalder.com

Munkaerő-kölcsönzői ny.sz.: 37961/2001-0100
Magán-munkaközvetítői ny.sz.: 29338/2000-0100

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

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

