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Közéleti Tájékoztató Lap

KEDVES ÜLLÉSIEK!

Üllés "karácsonyfája" alá – a település útjai már 99 %-ban aszfaltosak.
Erkel Ferenc utca útátadás – december 14. "

Az év végéhez közeledve
mindig várom a Karácsony
nyugodt, békés hangulatát.
Ilyenkor szeretem járni az utcákat, szeretek sétálni a parkban és látni az ünnepi fényeket, a füstölgő kéményeket,
ami még szebbé teszi a mítoszokkal átszőtt ünnepet. A Karácsonyt mégis saját magunk
tehetjük igazán meghitté azzal,
hogy egymással törődünk,
azokkal, akiknek szüksége
van a segítő kezekre, törődünk
a barátokkal, ismerősökkel,
családtagjainkkal. Szenteste
foglalkozhatunk azzal, ami a
legfontosabb számunkra – a
családunk.
Ahogy Böjte Atya mondta:
„hogy Isten az áldását gyermekbőrbe csomagolva adja a világunknak, s így minden egyes gyermek Isten drága ajándéka"!
Családapaként valahogy így vagyok Én is ezzel, hiszen nekem Ők
adják a legnagyobb ajándékot.
Kívánom, hogy legyen része boldog, meghitt ünneplésben!
Az ajándék lehet egymásra szánt idő, így még szebbé tehetjük ezt
a szent ünnepet!

Üllésen járt a Mikulás

Szánjunk időt szeretteink mellett magunkra is, hogy rendezzük magunkban a gondolatainkat és idézzük fel az év legszebb pillanatait.
A pillanatokat, amik lendületet adnak egy új évhez.
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak
mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését
és a Képviselő testület, és az Önkormányzat munkáját. Így köszönöm a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, a kulturális központ, az egészségügyi, és a szociális központ dolgozóinak, hogy
helyt álltak, és jó színvonalon látták el feladataikat.
Köszönöm a lakosságnak a különböző társadalmi munkákban nyújtott segítségét és aktív részvételét, az egyház támogatását, a helyi
vállalkozóknak, hogy több alkalommal támogatták rendezvényeinket.
Minden Kedves Üllési Lakosnak Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
Egészségben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Adventi forgatag

www.ulles.hu

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Mihálffy
László Imre önkormányzati képviselő – 2016. november 24. napján
lemondott képviselői mandátumáról. Döntését képviselői mandátuma és frissen választott hivatása közötti jogszabályi összeférhetetlenséggel indokolta.
A lemondását követően 2016. november 28-án összeült a Helyi Választási Bizottság és az 1/2016.(XI.28.) HVB határozatában
arról döntött, hogy a lemondás miatt megüresedett képviselői
mandátumot 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati képviselők és polgármester választáson készült, a HVB által
hitelesített szavazóköri eredményjegyzőkönyv alapján az egyéni
listán következő legtöbb szavazatot elért Fodorné Bodrogi Judit
Zsuzsanna független jelöltnek (344 szavazat) rendelte kiadni, határozatba foglalt döntésével.

Fodorné Bodrogi Judit Üllés Móra Ferenc utca 55. szám alatti
lakos Üllés Nagyközségi Önkormányzata Képviselőtestülete tagsága tisztségét írásba foglalt nyilatkozata szerint vállalta, így megnyílt a jogalap a képviselői mandátum számára való átadására.
A Helyi Választási Bizottság határozata 2016. december 1.
napjával jogerős, a határozat ellen fellebbezés nem érkezett.
Fodorné Bodrogi Judit a Képviselőtestület december 7-i nyílt
ülésén letette az önkormányzati képviselői esküt, megbízólevelét
a Helyi Választási Bizottság elnökétől átvette, így december 7-től
a Képviselőtestület teljes létszámal – 7 fővel – végzi tovább munkáját.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI JÓKÍVÁNSÁG
ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet
KÍVÁNNAK A TELEPÜLÉS MINDEN LAKÓJÁNAK!
Nagy Attila Gyula
polgármester

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
2017.01.21-én 19 órától
VÉSZ Üllés Egyesület II Jótékonysági Estjére
„Egy jó ügy szolgálatában”
Az est helyszíne: Üllés Déryné Kulturális Központ
vendégvárás: 19 óra
Az est hangulatáért felelős zenekar:

Belépőjegy ára: 8500 ft/fő
Részvétel: előre megváltott belépőjeggyel
Támogatói jegy kapható!

Diamond Exclusive Partyzenekar

A belépőjegyek, támogatói jegyek megvásárolhatóak és
a tombolatárgyak leadhatóak:
- Dr. Csonka Erika háziorvosi rendelő
- BŐ-BE Butik

Egy kellemes vacsora várja önöket 20 órától!

Végezetül:

Az est folyamán korlátlan italfogyasztás!
19:00 – 05:00 óráig
Cocktail Bár: 21:30-tól 01:00-ig!
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Éjfélkor Tombola sorsolás
Tombolatárgyak felajánlását szeretettel várjuk.

”Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele”
/Proklosz/

Várunk mindenkit szeretettel!
VÉSZ Üllés Egyesülete

www.ulles.hu

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2016. DECEMBER 7-én testületi ülést tartott.
A nyílt ülés napirendje a szociális célú tüzelőanyag juttatásának
szabályairól szóló rendelet megalkotása volt.
A rendeletet elektronikusan a www.ulles.hu honlapon – a Rendeletek menüpontban olvashatják, nyomtatásban pedig a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a Községi Könyvtárban tekinthetik
meg.
A rendeletalkotást követően zárt ülés következett. A képviselők
titkos szavazással döntöttek Üllés Nagyközségért Érdemérem díjazottjairól.
A Képviselőtestület 2016-ban Üllés Nagyközségért Érdemérmet
Erdélyi Lucának, Lajkó Istvánnak és Hajdú Lászlónak ítélte oda. Az érdemérem Advent 4. vasárnapján került átadásra.
2016. DECEMBER 7-én Közmeghallgatást tartott a Képviselőtestület.
Nagy Attila Gyula polgármester beszámolt a 2016. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről:
Az önkormányzat összbevétele a tárgyidőszakban 529.084.000
Ft volt, ezen belül a költségvetési támogatás 197.781.971 Ft-ot, a
közhatalmi bevétel (adók, bírságok) 78.795.081 Ft-ot, a felhalmozási
célú támogatás 5.817.274 Ft-ot, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz
661.884Ft-ot, a működési célú átvett pénzeszköz 3.814.775 Ft-ot, a
működési bevétel 36.629.005 Ft-ot, a felhalmozási bevétel 238.524
Ft-ot tett ki.
Az önkormányzat összkiadása a tárgyidőszakban 406.377.000 Ft
volt, ezen belül a személyi juttatás 141.055.428 Ft-ot, a munkaadói
járulék 36.661.004 Ft-ot, a dologi kiadás 104.915.769 Ft-ot, az ellátottak pénzbeli juttatása 7.332.800 Ft-ot tett ki. Beruházásra 73.851.669
Ft-ot, felújításra 4.727.660 Ft-ot költöttek.
A polgármester a költségvetési adatok után tájékoztatást adott az
iparűzési adóbevételek, a demográfiai helyzet (lakosságszám, születések száma, házasságkötések száma, elhalálozottak száma) és a munkanélküliségi adatok alakulásáról.
Nagy Attila Gyula tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az egy éve
elindított otthonteremtő támogatási rendszer jól működik. Eddig 16 kérelem esetében döntött pozitívan a testület.
A polgármester beszélt a 2016-ös közfoglalkoztatási programokról, így a tészta és brikett mintaprogramokról, az útőr programról,
valamint a nyári diákmunkáról is. Elmondta, a közfoglalkoztatás keretében számos önkormányzati feladatot látnak el, így a parkgondozást, közterület takarítást, kaszálást, csatornatisztítást, intézmények
takarítását, karbantartását, kerékpárút karbantartását, hóeltakarítást
stb. A közfoglalkoztatottak a betanított munka mellett szakmunkákat

FONÓS FARSANGI BÁL
Kedves Emberek! Emlékeztek a tavalyi bálra? Ha jól éreztétek magatokat, akkor készüljetek a következőre, ami 2017. február 4-én lesz.
A menetrend:
19:00: megérkezel, helyet foglalsz és iszol egyet-kettőt a régi és
új barátokkal.
19:30: A Boka színház előadása
20:30: VACSORA
Ezután már csak szórakozni kell. Két zenekarunk kiváló felállásban
fog minket fárasztani egész éjszaka. A COCO BONGÓ szolgáltatja a
party-zenét, a népzenéről Bitó Nándor és barátai gondoskodnak.
A legfontosabb: legyünk minél többen, hogy együtt mulassunk!
Jelmezben jönni nem kötelező, de ajánlott!
Információ és jegyek rendelhetők a Fonónál facebook üzenetben, személyesen a művelődési házban, vagy telefonon. (Ótott Zsolt
0630/619-2535)
Mindenkit várunk szeretettel egy fergeteges bulira!

is végeznek – így dajkai, szociális gondozó, kőműves, asztalos, lakatos munkákat.
Az önkormányzat idén nagyszabású dűlőútkarbantartást végzett –
20,6 km hosszan az út melletti belógó fák, bokrok kitakarítása, 5 km
hosszan pedig dűlőút helyreállítás történt meg.
A polgármester beszélt a megvalósult fejlesztésekről:
– az általános iskola és tornaterem épületének energetikai korszerűsítéséről, melynek keretében 100 %-os támogatással 74,6 millió Ftot kapott az önkormányzat.
– a 2015. évben elnyert tanyafejlesztési programból megvalósult
az Egészségvédelmi Hét, valamint folyamatban van a tanyaőr program
beindítása (15 db GSM rendszerű riasztó felszerelése tanyai ingatlanokhoz)
A 2016. évben elnyert tanyafejlesztési programból a 3 tanyagondnoki autó téligumi szettjének beszerzése, valamint külterületen
közigazgatási területet jelző- és információs táblák kihelyezése valósul
meg.
– Üllés két esetben kapott adósságkonszolidációban nem részesült településként 112 millió Ft-ot. Az első támogatásból már megvalósult az Erkel Ferenc és Víztorony utcák aszfaltozása, a kerékpárút
belterületi szakasza aszfaltozásának helyreállítása, térburkolása – a
Polgármesteri Hivataltól a Fogarasi utca sarkáig. A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése 2017. évre húzódik át.
– a második 112 millió Ft-ból a temető felújítás és bővítése valósulhat meg, valamint folytatódik a belterületi kerékpárút újabb - a parktól a Huszár utca sarkáig tartó szakaszának - felújítása, térkövezése. E
pénzből tudták megvásárolni az Óvoda melletti épületet is.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a benyújtott, bírálat
alatt álló pályázatokról, így többek között:
– az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozását célzó pályázatról,
– az Egészségház felújítására és átalakítására irányuló pályázatról,
– a csapadékvíz elvezető csatornák kiépítését célzó pályázatról,
– szociális alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázatról,
– az iskola, tornaterem és a konyha energetikai korszerűsítését
célzó pályázatról.
A lakosság részéről 2 kérdés hangzott el, melyek a közmeghallgatáson megválaszolásra kerültek.
Juhász Attila
alpolgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2017. JANUÁR
Rendelési idő:
Hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám
alatti Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
december 30. - 2017. január 1.
2017. január 7-8.
2017. január 14-15.
2017. január 21-22.
2017. január 28-29.

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

06/30/9986-139
06/20/4763-517
06/30/3245-032
06/30/9653-114
06/30/4879-805

A FONÓ
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Üllés Község Képviselőtestülete rendeletet alkotott a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről.
A 24/2008. (VI. 11.) Kt. ör. rendelet értelmében a 2009. évtől a civil szervezetek pénzügyi támogatása pályázati úton érhető el.
A pályázatot írásban, kizárólag a rendelet mellékletét képező Pályázati Adatlap
nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri
Hivatalban a polgármesterhez lehet benyújtani tárgyév január 20. napjáig (2017. január 20-ig) A pályázati határidő elmulasztása
jogvesztő.
A helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló

24/2008. (VI. 11.) Kt. ör. rendelet, valamint
Pályázati Adatlap a www.ulles.hu honlapon „Pályázatok” menüpontban érhető el,
illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán
vehető át.
A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés 90 napnál nem régebbi
másolatát, vagy a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb, 90 napnál
nem régebbi alapdokumentumát,
b) az előző évben az önkormányzattól
kapott pénzügyi támogatással történő elszámolást

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI
HIVATAL DECEMBERI
ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Polgármesteri
Hivatal 2016. december 27-től 2016. december 31-ig IGAZGATÁSI
SZÜNET-et tart.
Ügyfélfogadás 2017. január 2. napjától (hétfő) a megszokott ügyfélfogadási időben.
Nagy Attila Gyula
polgármester

90. SZÜLETÉSNAP KÖSZÖNTÉSE
ÜLLÉSEN
Fodor Dezsőné 2016. november 25-én töltötte be 90. életévét.
Ez alkalomból Üllés polgármestere Nagy Attila Gyula köszöntötte
Viktória nénit, és átnyújtotta számára a díszoklevelet és az önkormányzat ajándékát.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk Neki!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

c) a civil szervezet által pályázott összeg
felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.
A támogatás odaítéléséről, a támogatás
összegéről a Képviselőtestület dönt.
A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a 282-122/222-es melléken
kérhető felvilágosítás.
Nagy Attila Gyula
polgármester

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
NYITVA TARTÁSA
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Déryné Kulturális
Központ 2016. december 27-től 2016. december 31-ig zárva tart.
2017. január 2-től 2017. január 6-ig délutáni nyitva tartás szerint
szolgáltatunk (H-Cs: 12-20 óráig, P:13-21 óráig).
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné K.K. igazgató

VÉRADÁS
2017. január 5-én (csütörtökön) 13-17 óra között véradás
lesz a Déryné Kulturális Központban.
Személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát kérjük, hozzanak magukkal.
Segíts, hogy segíthessünk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Forrai Zoltán Huszár utcai, Dobi Gyuláné Bem
József utcai és Hódi Valéria Petőfi Sándor utcai lakosoknak, akik fenyőfa felajánlásaikkal
támogatták az Adventi ünnepségsorozat minél
színvonalasabb megrendezését, valamint biztosították az intézményi karácsonyfákat.
Nagy Attila Gyula
polgármester

HULLADÉKUDVAR NYITVA
TARTÁSA
A hulladékudvar az alábbi nyitva tartással várja a település lakosságát:
nap
délelőtt
délután
hétfő
8-11 óráig
14-17 óráig
szerda
8-11 óráig
14-17 óráig
szombat
9-12 óráig
1220 – 1720 óráig
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GYERMEK TÁNCHÁZ ÜLLÉSEN
Már 8 éve annak, hogy a mórahalmi táncegyüttes vezetőjével,
Csonka Attiláné Monostori Edittel közösen elhatároztuk, hogy gyerekkorunk jó hangulatú táncházait felidézve egy táncházsorozatot
indítunk a kistérség táncoslábú fiataljainak. Célunk az volt, hogy a
kistérség néptáncosai havonta más-más helyszínen találkozhassanak egymással, és teljesen kötetlenül, szabadon szórakozhassanak
különböző népzenékre. A már ismert táncok mellett, új táncokat is
tanulhatnak a gyerekek, és természetesen alkalom nyílik az ismerkedésre is. Az évek során kialakult, hogy ősszel is és tavasszal is kétkét táncházat tartunk Mórahalmon illetve Üllésen. A táncosok már
jó ismerősként üdvözlik egymást, és tartós barátságok szövődtek az
együttesek tagjai között.
Idei második táncházunkat november 19-én, Üllésen rendeztük
meg. A táncház szombaton 17 órakor kezdődött a Déryné Kulturális
Központban, de az előkészületek már korábban elkezdődtek. Vajas
és zsíros kenyerek készültek, felajánlásnak köszönhetően szalámi és
párizsi is került rá, hagymát, paradicsomot, paprikát, retket szeltek,
mandarint, banánt pucoltak és almát vágtak fel a segítő kezek, a
szomjazóknak az Önkormányzati Konyha dolgozói teát készítettek, a
nagytermet pedig átrendeztük a táncházra.
A kezdő időpontra minden készen állt, és nemsokára a vendégek
is megérkeztek. Mintegy 120 fő vett részt táncházunkon Mórahalomról és Üllésről. Felcsíki, széki, szatmári, nyárádmenti, szilágysági,
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. Külön örömteli volt, hogy a legkisebbek is sokan
beálltak megtanulni a nekik ismeretlen táncokat. A legnépszerűbb

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozott Egyesület üllési csoportjának következő
összejövetele 2017. január 13-án, pénteken 15 órakor lesz a Déryné
Kulturális Központban.
Az Életmód Klub 2017. január 19-én, csütörtökön 17 órai kezdettel a megszokott rendben várja az érdeklődőket a Napos Piac
épületében.

tánc a moldvai volt, amelyre csordulásig megtelt a tánctér. A zenét
két szegedi fiatal, Barta Márton és Barta Gergely játszotta. 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

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
Savanyú káposzta, szelt és leveles hasáb eladó.
Jön az influenza szezon, előzze meg C-vitamin tartalmú savanyú
káposztával!
Péter Pál - Wesselényi utca 31. 06/30/822-1986

Lapuné Füredi Andrea csoporttitkár

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
Egészségmegőrző torna minden kedden és csütörtökön 17 órától.
Január 24-én 17 órától HANGFÜRDŐ Dr. Páli Tibor és kis csapata
részvételével.
Szeretettel várok minden érdeklődőt. A részvételi szándékát kérem feltétlenül jelezze a 282-195-ös telefonszámon!

Üllés központjában családi ház eladó. Érd. 06/70/2323505
Ülléstől 8 km-re a főút mellett eladó egy két szintes, 150 m2-es
szép családi ház, központi fűtéssel, dupla telken. Érdeklődni: 70/61413-74

Csótiné Marika

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. januári étkezési térítési díjak befizetését:
január 2 – január 10. 7-14 óra között lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14.00 óráig.
Az Üllési Önkormányzati Konyha dolgozói nevében Kellemes Karácsonyt és Békés Boldog Új Évet kívánok!
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető
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KÖZÖS ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Az első Adventi koszorú a történetek szerint egy kocsikerékből készült és 24 gyertya állt rajta, minden nap egyel több gyertyát gyújtottak Karácsonyig. Ma már a hagyományos koszorú fenyőágból készül, és négy gyertyával díszítik. A gyertyák a hitet,
a reményt, az örömöt, és a szeretet szimbolizálják. Akármilyen
hagyomány szerint vagy a fantáziánkra bízva készítjük is el saját
adventi koszorúnkat, a gyertyák meggyújtásakor van alkalmunk
végiggondolni azt, hogy mi tölti el a szívünket örömmel, hálával és
szeretettel. Kik azok, akik a legkedvesebbek számunkra. A család,
a barátok, a kollégák, a szomszédok, a jó ismerősök, vagy akik már
nem élnek.
Évről-évre hagyomány a közös Adventi gyertyagyújtás az üllési
Szabadság téren, mely ilyenkor meghitt fényárba burkolózik. Öröm
látni, hogy mindenki beszélget, mosolygó emberek veszik körül a
közös Karácsonyfát. A gyertyagyújtás után a színpadon minden
vasárnap különböző ünnepi műsorok szórakoztatják a vendégeket.
Adományokból gyűjtött vendéglátás teszi otthonosabbá a programokat, melyet nagyrészt önkéntesek segítenek elkészíteni, tálalni,
kínálni: kalács, sütik, zsíros kenyér, citromos tea és forralt bor.
Az első hétvégén köszöntötte a vendégeket Fodorné Bodrogi
Judit, majd elhangzott S. Dudás Mária Adventi reménykedés című
verse. A gyertyát Fodorné Bodrogi Judit intézményvezető, és Illés
Józsefné nyugdíjas intézményvezető gyújtotta meg. Az Üllési Fonó
Néptáncegyüttes ünnepi műsorát élvezhették a kedves vendégek.
Patyi Zoltán, Mester László és Mihálydeák Barna muzsikált. Bacsa
Orsolya és Hódi Fruzsina népdalénekesek tették változatosabbá a
programot. Az Üllési Önkormányzati Konyha sütötte a finom meleg
kalácsot. A tea és a forralt bor üllési lakosok adományainak köszönhető.
A második vasárnapon Marótiné Hunyadvári Zita óvodavezető
köszöntötte a vendégeket, majd Zádoriné Bata Zsuzsanna nyugdíjas óvodapedagógussal közösen gyújtották meg az Adventi gyertyát. A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde Ficánka csoportja kedves kis
verses-énekes műsorral érkezett. Majd, az Iszkiri Zenekar műsora
közben lovas kocsival érkezett a várva-várt Mikulás a gyerekek
nagy örömére. Mindenki köré gyűlt, a bátrabbak énekkel és verssel
köszöntötték. Volt, aki levelet is hozott a Télapónak.
Reméljük a többi hétvége is ilyen jó hangulatúra sikerül, és az
időjárás is kedvező lesz a szabadtéri programokhoz.
Köszönjük szépen az Adventi hétvégékre érkezett felajánlásokat, köszönetünk részletesebben a következő Üllési Körképben fog
megjelenni.
Örömteli várakozást kívánunk!
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

retek népszerűsítéséhez, játékos, interaktív,
szórakoztató formában, különböző eszközökkel szemléltetve a tudomány eredményeit.

PÁLYÁZATI HÍREK!
A Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
pályázatot hirdetett, mely alapján a Déryné
Kulturális Központ programja támogatásban részesül: A játék elkezdődött! Fizika!
címmel. Ismeretterjesztő rendezvények valósulnak meg az általános iskolai diákok, tanárok és helyi felnőtt érdeklődők részvételével.
Programunk megvalósításával szeretnénk
hozzájárulni a természettudományos isme-
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Pályázati azonosító: 201108/1316
Tervezett programok:
– 2017. január 17.: Fény az éjszakában: játékos akadályverseny a fénysebesség jegyében.
– 2017. január 31.: Játszunk fizikát!
előadó: Tasi Zoltánné
– 2017. február 14.: Kísérletezzünk!
előadó: Kocsisné Hecskó Ágnes
– 2017. április 11.: Fizika napja: Fény
és árnyék. Előadó: Dr. Ignácz Ferenc, a SZTE
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének
tudományos munkatársa.

– 2017. április 25.: Föld napja: Kísérletre fel! Kísérleti eszközök készítése háztartási hulladékok felhasználásával.
– 2017. május 18.: Van-e élet a Marson! Előadó: Dr. Szalai Tamás, a SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének
tudományos munkatársa.
– 2017. május 30.: Utazás a világűrben! Előadó: Dr. Szalai Tamás
– 2017. június 15.: Csodák Palotája
A programokról a későbbiekben részletes tájékoztatást nyújtunk az Üllési Körképben, az Üllésen kihelyezett plakátokon, és a
Déryné Kulturális Központ Facebook oldalán.
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

www.ulles.hu

MIT REJT A FALUNK? – DR. NAGY EDIT
BESZÉLGETŐS EST ÉS A „HETEDHÉT VILÁGOM” CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
Tavasszal indult útjára a „Mit rejt a
falunk?” beszélgetős-est sorozatunk, melyen meghívunk és bemutatunk egy üllési
származású vendéget, aki valamilyen különleges tevékenységet folytat a hétköznapi dolgai mellett.
2016. november 17-én Dr. Nagy Edit
PhD főiskolai docens, gyógytornász, orvosi
szakfordító volt a beszélgető partner, aki
elismert fotóművész: 2015-ben a Varázslatos Magyarország országos fotópályázat
legjobb női természetfotósa, 2016-ban
naturArt: Az Év Természet Fotósa. Az általa
írt/lefordított szakkönyvét saját készítésű
illusztrációkkal teszi közérthetőbbé, emellett gyapjúművész, hobbyművész és még
sok minden más. A nyilvános interjúval
szerettük volna felfedni titkait, illetve bemutatni, hogy érdeklődéssel, tehetséggel,
tudatos életmóddal, türelemmel és kitar-

tással milyen gyönyörű alkotásokat lehet
létrehozni.
Nemcsak képei témája, színei, látványa különleges. Facebook bejegyzéseiben
stílusos címeiket is megismerhetjük, és az
ajánlott zenékkel komplex élményt nyújtanak. 5 éve foglalkozik fotózással, folyamatosan fejleszti magát, keresi az újabb helyszíneket, témákat. Bár kipróbál többféle
területet, mégis a természetfotózás áll hozzá a legközelebb. Második önálló kiállítása
„Hetedhét világom” címmel 3 hétig volt
megtekinthető a Déryné Kulturális Központ
Kistermében, mely korábban az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban, illetve a Kiskunsági Nemzeti Parkban volt látható.
Gyapjúművészettel is foglalkozik, egészen a juhtól a pulóverig, vagy más késztermékig ő készít mindent. Kimossa a gyapjút,
festi, fonja a fonalat, amit végül kötéssel

RUBIK KOCKA – 3
KÉRDÉS – 3 VÁLASZ

– Van más hobbyd is a kockán kívül? A
barátaid is kockáznak?
– Régebben volt más hobbym is, de
most már csak ez van. Elég sokféle kockám
van, ha akad egy kis szabadidőm, ezekkel
fejlesztem tovább magam. Például van piramis alakú, vagy asszimetrikus kockám is,
a versenyekre mindig saját kockát kell vinni.
Mióta a Rubik kockával foglalkozom, a
logikai képességem sokat fejlődött, azt vettem észre magamon, hogy a matekot sokkal
jobban értem, jobban megy. A helyi barátaim
nem kockáznak. Szegeden is csak egy másik
versenyzőt ismerek. De a versenyekre hasonló társaság jár, és ott már sok ismeretséget kötöttem.

Maróti Róbert 19 éves Üllési fiatalember,
2012-óta versenyzik Rubik kockával, de már
számtalan Országos és Nemzetközi eredménnyel büszkélkedhet Rubik kocka szenvedélyének köszönhetően. Pár éve ajándékba
kapta az első kockát, akkor még csak nagy
nehezen sikerült ki rakni neki 2 oldalt, de
aztán ráérzett az ízére, és ma már Országos
II. helyezett a 7X7-es kockával, 3perc 28másodperc alatt rakta ki.
– Milyen versenyeken veszel részt?
– Évente kétszer van Magyarországon
országos verseny, ezekre benevezek, de
járok külföldi versenyekre is. 3 hete például
Zágrábban voltam. Onnan egy ezüst és egy
bronzéremmel térhettem haza. Itt egy csapat
tagjaként is indultam. A feladatunk az volt,
hogy 572 darab színes mozaikból kellett
képet alkotnunk 1,5 óra alatt. Mi például
Donald Trumpot raktuk ki. Ezzel éppen nem
nyertünk, de nem bánom, nagyon jó szórakozás volt.

vagy szövéssel alakít. Gyönyörű munkákat
hozott bemutatni. A beszélgetés végén egy
rögtönzött rokka bemutatót is láthattak az
érdeklődők.
Köszönjük szépen, hogy olyan sokan
megtiszteltek minket érdeklődésükkel! Reméljük a kedves vendégek egy különleges
élménnyel gazdagodtak!
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET!
Köszönöm Dr. Nagy Editnek, hogy elfogadta felkérésem, és segített ezt a különleges estet megvalósítani, illetve, hogy a fotókiállításhoz rendelkezésünkre bocsátotta
műveit.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ

– Van-e valamilyen kitűzött célod a kockázással?
– Sokat gyakorlok, és szeretném majd
megdönteni az egyéni és az országos rekordot a 3x3-as kocka kirakásával. Minden
versenyen, ahol részt veszek, hivatalos időmérés van. Remélem a közeljövőben majd
sikerül.
További sok sikert kívánunk! Még biztosan sokat hallunk rólad!
Szabó- Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ
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MI JÓK VOLTUNK?!
MI JÓK VOLTUNK… NAGYON JÓK, MERT NÁLUNK IDÉN IS JÁRT.
2016. december 3-a délutánján újra együtt mulatott a Fonó apraja. Míg november végén a nagyok foglalták el a Déryné Kulturális
Központ nagytermét, egy hétre rá az apróké volt a terep. Már kora
délután megjelentek az első fecskék: aprócska tipegő lábak kopogtak végig a nagyterem asztalai között… végcél: a játszószőnyeg.
Nagy munka vette kezdetét a karácsonyfa alatt: építés, pakolás,
átépítés, kipakolás, átrakás, elcipelés, szétszedés, rombolás, együtt
újraépítés, kacagás. Ahogy szaporodtunk a nagyteremben, egyre
sűrűbben hangzott el a kérdés az apróktól: ,,Mikor jön már?” Ártatlan, hárító kérdésünkre: ,,No, de ki?” – jött a fölháborodott válasz:
,,Hát a Mitulás!” A „Mitulás” nagyon messziről jött, bár még utazása elején járt, nagyon fáradtan – és mondhatom, alig – érkezett meg
hozzánk. Szerencsére – egy mesebeli fordulatnak köszönhetően –
egy szintén izgatott, mikulásváró hangulatban úszó, kackiás bajszú
vándormuzsikus esett be közénk - böcsületös neve: Gulyás László –,
aki muzsikájával, véget nem érő meséjével feledtette várakozásunk
hosszú perceit. Szólt a kecskeduda, játszottunk furulyán és dorombon, megszólaltattuk a körtemuzsikát, megtudtuk, hogyan kapott
a szegényember legkisebb fia Krisztus Urunktól olyan furulyamuzsikát, hogy attól még az égi madarak is csak firegtek-forogtak a
levegőégben. És egyszer csak megérkezett. Piros ruhában, hosszú
szakállal botjára támaszkodva lerakta nehéz zsákját és leült arra a
bizonyos hatalmas piros székre, amelyre minden évben – csak és
kizárólag - őt várjuk. Mindenki váltott vele néhány szót, elmondta neki szánt versét, elénekelte neki szánt nótáját, majd átvette a
,,nehéz” munka jól megérdemelt gyümölcsét, az ajándékot. ,,Jövőre
újra találkozunk” – szólt a reményteli búcsúmondat. Majd újra nagy
munka vette kezdetét a játszószőnyegen a karácsonyfa alatt: építés,

pakolás, átépítés, kipakolás, átrakás, elcipelés, szétszedés, rombolás, együtt újraépítés, kacagás. ,,Mikor táncolunk? Felvehetjük a
táncos ruhákat? Befonod a hajam? Játszunk még?” – záporoztak
a kérdések. Így hát táncoltunk, öltöztettünk, fontunk, játszottunk…
együtt a kicsi fonós csemeték és a nagyok. Ettől többet mit is kívánhatnánk? 

40 ÉVES A FONÓ

"LÚD-TOLL"

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogatta a rendezvény létrejöttét munkájával, sütemény és gyümölcs felajánlásával,
valamint az Önkormányzati Konyha dolgozóinak, akik teájuk révén
nem hagytak bennünket kitikkadni.
A Fonó nevében
Zádori Zsuzsanna

KEDVES EGYKORI FONÓSOK!
Továbbra is várjuk a vállalkozó kedvű táncosokat a jubileumi műsor próbáira. A következő próba 2017. január 7-én 14 órától, a műsor
pedig 2017. május 27-én (szombaton) lesz. A következő táncokba
lehet bekapcsolódni:
– Mezőségi táncok (bárki beállhat, a folyamatokat minden próbán gyakoroljuk) – ez a tánc az első félidő fináléja
– Méhkeréki lánytánc (ebbe minden vállalkozó kedvű hölgyet
várunk, aki valami újat szeretne tanulni)
– Tápéi táncok (ebbe szintén mindenkit várunk) – ez lesz a második félidő fináléja
– Zene (ez csak azoknak, akik valamikor táncolták ezt a koreográfiát)
– Szatmári táncok (azoknak, akik táncoltak a Táncok az Ecsedilápról c. műsorban)
– Méhkeréki táncok (azoknak, akik táncolták valamikor Nagy
Albert koreográfiáját)
Azok, akik szeretnének gyermekükkel együtt fellépni, a következő táncokban lesz lehetősége:
Alsós korosztály (1-2-3.osztály): Dudálás és ugrós
Alsós-felsős (4-5.osztály) Kalocsai táncok
Felsős korosztály (6-7.osztály): Szatmári táncok
Középiskolások: Mezőségi táncok

Mikulás Bácsinak nagyon hosszú a szakálla,
Jól elfedte az arcát, Ő ezt így is akarta.
Készül minden évben ünnepélyes köszöntőkre,
Valamennyi gyermek és szülő, várva – várt örömére.
Krampuszokat is kiképzi sok mindent tudóknak,
Felolvassa a rend elveit az összes tanulónak.
Értsen ebből mindenki, és érezzék ezeket!
Oktatás-nevelés hatja át a résztvevőket.
Mikulás: ”Egyre több a jó tanuló a faluban nálunk,
Ajándékot adok, a sok kiemelkedőknek!
A még, nem teljesen csúcson levők is kapnak,
Mert én, a Mikulás Bácsi, gyerekpárti vagyok!”
Ekkor a gyermeksereg, szülők és a vendégek,
Örülnek az ajándékoknak, elhangzottaknak.
Vidáman tapsolnak, énekelnek és táncolnak,
A szórakozás után boldogan hazaindulnak.
Üllés, 2016. november 20.

Kérem, hogy jelezzétek, ha szeretnétek fellépni, illetve, ha fellépnétek a gyereketekkel!
A FONÓ
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Január

FELHÍVÁS!

Programajánló

Déryné Kulturális Központ
Író-olvasó találkozó
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),=,.$
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2017. 01. 16. 17:00
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2017. 01. 17. 14:30
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Ünnepi nyitvatartás:

2017. 01. 31. 14:30

Fontos Sándor Általános
GHFHPEHUWĘOGHFHPEHULJ]iUYD
Iskola
MDQXiUWĘOMDQXiULJGpOXWiQLQ\LWYDWDUWiV
+&VyUiLJ
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NYITVATARTÁS
+pWIĘ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8-20 óráig
8-20 óráig
8-20 óráig
8-20 óráig
8-21 óráig
15-21 óráig

A Könyvtár és az Info Centrum nyitvatartása megegyezik a
Déryné Kulturális Központ
nyitvatartásával!

ÁLLANDÓ HETI PROGRAMJAINK
+pWIĘ

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

13:30 - 16:30
Néptánc

WyO
Estike
népdalkör

WyO
Nyugdíjjas
klub

13:30 - 16:30
Néptánc


Néptánc

18:00-tól
Jóga

18:30-tól
Asszonytorna

17:00-tól
Jóga

18:30-tól
Asszonytorna

18:30-tól
Asszonytorna
16:00 - 17:00
+HJHGĦSUyED

19:00 - 21:00
Néptánc

20:00 - 22:00
Néptánc

Mozgáskorlátozottak Egyesületének összejövetele:
Minden hónap 2. péntek, 15 óra
Életmód klub összejövetele:
Minden hónap 3. csütörtök, 17 óra

Alkotóház
03. Kedd

Éves programok, rendezvények megbeszélése

07. Szombat
10. Kedd
14. Szombat

.HUHV]WV]HPHVKtP]pVN|Q\YMHO]ĘNpV]tWpV
$Q\DJHOĘNpV]tWpVV]|YpVKH]KRUJROiVKR]
agyagozás
0DGiUHWHWĘNpV]tWpV

17. Kedd

ÈWDODNtWiVSO,QJEĘON|WpQ\

21. Szombat
24. Kedd

%ĘUEĘONDUN|WĘWHOHIRQWRNNpV]tWpV
Székpárna kötve, horgolva

28. Szombat
31. Kedd

Gyertyamártás
6]|YpVI|OYHWpVWĘOFVRPy]iVLJ

Rendszeres nyitvatartás:
+pWIĘWyO)HOQĘWWNHUiPLD
Kedd
15:00 - 18:00-ig - Általános, tervezett foglalkozások
Szombat 15:00 - 18:00-ig - Általános, tervezett foglalkozások

Meszesné Volkovics Szilvia kezdeményezésére 2016 tavaszán megalakult az üllési
Írói klub. A rímfaragók havonta találkoznak,
megismertetik egymással újabb hétköznapokhoz kapcsolódó, vagy önéletrajzi ihletésű
műveiket, egy-egy jó hangulatú délutánt közösen eltöltve.
Tagok: Fodor Antal, Hunyadvári István, Juhász Sándor, Dr. Nyáriné Tajti Anna,
Pancza István, S.Dudás Mária, Seres Lajos,
Szabó Piroska, Szalma Imréné, Szenti Ferenc.
Várjuk újabb tagok jelentkezését! Jelentkezhet bárki, aki az irodalom szerelmese,
fiatal, vagy idős, szeretné írott művekben,
versben, prózában kifejezni Önmagát, vagy
csak szeret felolvasni. A későbbiekben színes programokat, író-olvasó találkozót, felolvasó esteket szervezünk meghívott vendégekkel.
Következő találkozó 2017. január 9-én,
16-órakor, a Déryné Kulturális Központ községi könyvtárának Olvasótermében lesz.
Várunk mindenkit szeretettel!
Dr. Nyáriné Tajti Anna
Klubvezető

ISKOLAI ALAPÍTVÁNYI
EST ELŐZETES
Az üllési általános iskola Szülői Szervezete, nevelői és diákjai tisztelettel és szeretettel meghívják Önt és kedves családját a
2017. február 11-én, szombaton 18.00
órakor kezdődő bálunkra,
melyet a Déryné Kulturális Központban
tart meg.
Az előző évben sikerült megvalósítani
a kerékpártároló megépítését, mintegy 1.5
millió értékben.
A 2017. évi Jótékonysági est összegét
játékokra szeretnénk fordítani a gyerekek
kérésére.
Amennyiben egyetért célkitűzésünkkel,
kérjük támogassa azt a bálon való részvételével vagy támogató jegyek vásárlásával!
Sárközi Emília iskola tagintézmény-vezető
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
SZAMÓCA NAP
2016.11. 22-én a kis szamócások szervezésében Katalin napi játszó délutánon vehettünk részt.
A lányok állítottak Katalin napi ágat, a fiúk behordták a téli tüzelőt, a lányok felseperték az udvart, a fiúk kihajtották az állatokat a
legelőre. Barkácsoltunk pöttyös esernyőket, és adventi koszorúk is
készültek.
Sok-sok élményben volt részünk és új ismeretekkel gazdagodhattunk.
Finomságot ettünk, majd egy közös tánccal zártuk a délutánt.
Köszönjük a Szamócás gyermekeknek, Icu és Rácz Tündi
óvónéninek valamint Marika és Gotti dajka néninek a munkájukat.

DECEMBERI ÜNNEPEK
2016. december 8-án nagy öröm érte az óvodásokat és bölcsődéseket, hiszen eljött az óvodába is a Mikulás. Nagy szeretettel várták a gyermekek a Mikulást, az óvodások és bölcsődések, tágra nyílt
szemmel, ámulva hallgatták. A mikulás Truffaldino Színház jóvoltából
érkezett.
Minden gyermeknek csomagot hozott, azt pedig köszönjük a
kedves Szülőknek, illetve a Szülői Szervezet tagjainak, hiszen ők,
mint a Mikulás manói szorgoskodtak a csomagokkal.
Zádori Antal és kedves felesége is hozzájárult, hiszen meglepetésként, Mikulás finomságot kaptak a gyermekek. Köszönjük szépen.
2016. december 04-én a Parkban vártuk a Mikulást! Sok-sok
szülőt, és az intézmény dolgozóit, illeti a köszönet, a munkáért, a
sütemény sütésért, a tea és bor készítésért, vendéglátásért!
Köszönjük a finom kürtös kalácsot a szép csomagot a szervezőknek.
Süteményt, zöldséget hoztak:
Micimackó csoportból: Juhász-Restrepo Erika Janeth, Papp
Gabriella, Nagyné Veress Zsuzsanna, Gyuris Dóra
Zsebibaba csoportból: Jovánovics Brigitta, Nagyné Vass Anikó,
Miksi Lolita, Ocskó Annamária, Huszár Attila, Ocskó Ágota, Szűcs
Anikó
Süni csoportból: Borbélyné Budai Renáta, Egri Katalin, Bódi
Lászlóné, Ördöghné Szekeres Tímea Szabó-Kántor Veronika, Battancs
Melinda, Mártáné Császár Mónika, Tandariné Balogh Csilla, Jerneiné
Masa Tünde
Szamóca csoportból: Ujvári Mónika, Tóth Gabriella, Takács- Zádori Kitti, Náfrádi Szilvia, Sebőkné Császár Anikó, Szabó Karolina,
Gyurisné Kovács Katalin, Huszár Attila, Juhász Gabriella, Kunné Bálint Mariann, Nagy Alexandra, Fancsali Tímea, Fári Nikoletta, Bakos
Julianna Erzsébet
Mókus csoportból: Kocsis Beáta, Ördöghné Szekeres Tímea,
Szabó-Kántor Veronika, Némethné Gyuris Edina, Zámbó-Samu Emma,
Battancs Gergelyné, Gyöngyösiné Simon Mariann, Kéfer Erika,
Ficánka csoportból: Ocskó Ágota, Vass Katalin, Bózsó Edina,
Németné Rácz Tünde, Kulcsárné Benyó Zsanett, Turányi Andrea,
Dobi Gyuláné
Segítettek:
Micimackó: Zádoriné Bata Zsuzsanna, Osváth Anita, Peták Lajos,
Gyuris Dóra
Zsebibaba: Miksi Lolita, Jovánovics Brigita, Nagyné Vass Anikó,
Ocskó Ágota, Huszár Attila
Süni: Borbélyné Buda Renáta,
Szamóca: Wiedner Tivadar, Takács-Zádori Kitti, Náfrádi Szilvia,
Horváth Renáta, Zádoriné Pajtás Dóra, Huszár Attila,Tóth Dániel
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Mókus: Deák Tímea, Simon Csaba, Huszár Szimonetta
Ficánka: Takács-Zádori Kitti, Németné Rácz Tünde, Ocskó Ágota,
Náfrádi Szilvia
Segített még: Matuszka László, Vass László, Matuszka Márk,
Matuszka Ervin, Nagy Julianna, Meszesné Volkovics Szilvia, SzabóKántor Veronika, Bokor József, Technikai csoport, Bokor Józsefné,
Barna Alíz, Kuklis Sándorné, Simonics Gyuláné, Vass Lászlóné,
Ágostonné Szaniszló Ildikó, Bezdány Zoltánné, Jerneiné Masa Tünde, Hovanyecz Attiláné, Sziráki Lászlóné, Németné Rácz Tünde,
Tajti Tiborné, Ocskó Ágota, Battancs Geregelyné, Túri Kitti, Kuczora
Szabina, Simonicsné Polyák Mária, Náfrádi Szilvia, Nagyné Nyerges
Mónika.
A Mikulás után már, készülünk a Karácsonyra. Minden bejáratnál
egy falatnyi kis dekoráció, várja az intézménybe látogatókat. Ezek a
hangulatos dekorációk, az óvónénik keze munkáját dicsérik.
Köszönjük Ördögh Márk és Lacika anyukájának és apukájának,
hogy minden csoportba fenyő érkezett, amit a csoportok szépen feldíszítettek.
Valamint az Önkormányzatnak is köszönjük szépen a nagy fenyőket, amik szintén intézményünk díszei.
A süni gyermekek decemberre igen csak megbetegedtek,
A testük nagy részén pöttyök sereglettek.
Himlő döntötte ágyba a kis Süniket,
Alig várjuk, hogy meggyógyulva visszatérjenek.
Sétálni indultunk egy decemberi napon,
Kinder-játék kiállítást, nézni szerettünk volna nagyon!!!
De a Műv Ház messze van és óvónéni nem cipelt,
Így visszafele már a könnyeink is potyogtak, hogy sétálni kell.
De azért egy nagy alvás után,
büszkén bontogattuk a saját kinder figurát.
Mikulásra készülvén, tanultunk sok verset, dalt,
Szájunk szélét rágva mondtuk:”A mikulástól nem félünk majd!”
Csak egy kicsit könnyeztünk, félénken mosolyogtunk
Alig vártuk, hogy a csomagot lehessen bontogatnunk.
Készülünk a Karácsonyra, szeretetben békében.
Gyertyát gyújtunk, énekelünk, a kis Sünik körében.
Azt kívánjuk mindenkinek ki ezt most olvasgatja,
Legyen meghitt, boldog, egészséggel telve minden napja.
Ancsa, Jerneiné Tündi és Zita óvónéni

www.ulles.hu
A jól sikerült óvodabálat, a szamóca csoport szervezésében Katalin-napi játszódélután követte. Sok
érdekes népszokásokkal ismerkedhettünk meg a Katalin-nap alkalmából. Állítottak a lányok Katalin gallyat,
voltak feladatok, melyek a lányoknak és voltak melyek a fiúknak volt
dologtiltó. Minden csoport elkészítette a saját adventi koszorúját. A
népszokás szerint Katalin nap volt az az utolsó nap, amikor táncos
mulatságot lehetett tartani. A Játszódélutánt ezért mi is táncos mulatsággal zártuk. A mindennapi életünkben folyamatosan beiktattuk
a naposi teendőket, nagyon ügyesen végrehajtották a szamócák az
új feladatokat. Folyamatosan készülünk a közeledő ünnepekre. A szamóca csoport adventi mese naptára minden nap érdekes ünnepi készülődésre hangolódó mesével várja a gyerekeket. Várjuk a Télapót,
készülünk versekkel , énekekkel.
Icu és Németné Rácz Tündi óvónéni

Bábszínház-bérletet vásároltak a szülők, a tanév
során 5 előadást hoz óvodánkba a Truffaldino társulat.
Színvonalas előadásaik mellett az is kedvező, hogy így
az utazás költségeit, fáradalmait is kiküszöböljük – kö-

szönet érte.
Betegség tizedeli sorainkat, de azért szerepeltünk a 2. adventi
vasárnapon a parkban. A Mikulással való személyes találkozás is
mindenkinek nagy élmény volt.
Az ünnepi készülődés, barkácsolás mellett most jut idő lábtornára is. Ebben az életkorban még fejlődnek, alakulnak a láb csontjai,
érdemes edzéssel is korrigálni az esetleges deformitásokat. Mivel
napjainkban háttérbe szorulóban van a változatos felületeken, mezítláb járkálás, ezért különböző játékos praktikákkal (papírzsepivel integetés, annak elszakítása, ceruza felmarkolása lábujjakkal, próbálkozás a függőleges felületen lábbal firkálással, stb…) is tornáztatjuk a
lábunkat. A konkrét lábboltozat-erősítésen túl ez fejlesztheti gyermekeink szabálytudatát, önuralmát is, hiszen e tornák során kezünket
teljesen kiiktatjuk.
Simonicsné Polyák Mária, Náfrádi Szilvia

Az év végéhez közeledve nagyon sok programon
vehettünk részt és még hátra is van jó néhány.
Részt vettünk egy nagyon jó hangulatú Katalin napi
játszódélutánon, melyet ezúton is köszönünk a Szamóca csoportosoknak, nagyon jól éreztük magunkat.
A Ficánka csoportosokkal közösen ellátogattunk Zsombóra a
Mobil Planetáriumba. Nagyon élveztük az oda és visszautazást, melyet busszal tettünk meg. Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk bolygókat csodálhattunk, „űr utaztunk, hullámvasutaztunk”.
Mindeközben a csoportszobánkat téli, ünnepi hangulatba
igyekeztünk felöltöztetni.
A gyerekekkel együtt készülünk az ünnepekre, együtt
várjuk a Télapót, verseket, dalokat tanulunk, karácsonyfa
díszeket készítünk. Köszönjük a
szülőknek a sok-sok segítséget, a gyönyörű adventi naptárat, amelyen követni tudjuk, hányat kell még karácsonyig aludni, köszönjük
a fenyőfát, melyet folyamatosan, együtt díszítünk. Igyekszünk, hogy
az év utolsó hónapjában még inkább áthassa a mindennapjainkat a
meghittség.
A Karácsony a szeretet ünnepe, törekedjünk hát, hogy töltsünk minél több MINŐSÉGI időt
a szeretteinkkel, gyermekeinkkel, magunk mögött hagyva egy
kicsit a rohanó hétköznapokat.
Készülődjenek együtt, a gyerekeket is vonják be az előkészületekbe, játszanak közösen, töltsenek el együtt minél több időt.
Kívánunk Önöknek Szeretetben, Egészségben gazdag Békés Boldog Ünnepeket!
Kitti és Kati óvó néni, valamint Szabina dajka néni

LUCA NAPI VIGASSÁG
December 10.-én az Alkotóház ismét várta az érdeklődőket a hagyományos Luca
napi rendezvényre, melyet
idén a család- és gyermekjóléti szolgálattal közösen
hirdettek meg. A programon
közel 40 fő vett részt. A gyerekeknek és megjelent szülőknek az Alkotóház önkéntesei számos programmal
készültek. Asztali dekorációk természetes anyagokból, karácsonyfára színes füzérek, gipsz díszek, képeslapok és ablakképek születtek a
szorgos kezek munkája által. Nem maradhatott el a Luca napi pogácsa sem, amely a kemencében sült ki – és persze sokan segítettek
kicsik és nagyok az előkészületi munkálatokban- és hozzá gyümölcssalátát kaptak a részt vevők. A gyümölcsöket a Zabosfa Kft ajánlotta
fel Zákányszékről.
Bízunk benne, hogy
ez a nap is hozzájárult
ahhoz, hogy a karácsonyi készülődés még
szebb és tartalmasabb
lehessen a családok
számára.
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Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Boldog Újévet
kívánok minden Kedves
Ügyfelemnek!
Tóth Imréné mérlegképes könyvelő,
adótanácsadó (06/30/515-8065)

"LÚD-TOLL"
VOLT EGY SZÉP KARÁCSONYOM…
Szüleink meghaltak tüdőbetegségben. Hárman maradtunk magunkra, én voltam a legkisebb, 6 évesen. Nagymamámnál voltam 1
évig, ő elszegődtetett libapásztornak. Korán kellett kelni, mert a melegben a libák nem legeltek. El is aludtam mellettük hamar a szúrós
tarlóban. Mamám idős volt, meg beteges, hét gyermeket nevelt egyedül.
A nagyapánk odaveszett az I. világháborúban. Én már nem hiányoztam neki.
Nem volt cipőm sem, véresre szurkálta a talpam a tarló. Egy
reménysugár jött és begyógyultak a sebek. Nagymamám testvérei
Budapesten laktak, akik felvittek magukkal Pestre. Kérdeztem a nagynénit, hogy ott lesz-e tarló? Nevetett és mondta – ott nem lesz, és én
megnyugodtam.
Ők már előre megvették a szép cipőt, ruhát, még a szalagot is a
hajamba. Elvittek az állatkertbe, a ligetbe és én csak csodálkoztam.
Olyan helyeken még soha nem voltam. Be is írattak a második osztályba. Vettek táskát, ruhát, könyveket - nekem akkor az maga volt a
Mennyország.
Jött a szép Karácsony, amiről én nem álmodtam. Titok volt előttem, egy előadásra vittek. Olvasták a nevem, és én egy nagy csomagot kaptam, olyan boldog még soha nem voltam. Sok cukor és szép
ruha volt a csomagban.
Nagynéniék Jézuskája is szép babát és játékok hozott.
Sajnos bejöttek az oroszok, akkor már a pincében voltunk, mert
csak lövöldöztek és féltünk. Nagynéniék egy autóra pakoltak, amit
tudtak, Kiskunmajsára költöztek, én is velük.
Hosszan lehetne még írni, de itt befejezem.
A szép életnek vége, újra pásztor lettem
Iskolába is csak ritkán mehettem.
Kedves fiatalok Nektek sokkal könnyebb,
Köszönjétek meg a szüleiteknek!

CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍR
Kardos Tibornak és Szűcs Nikolettának november 18-án – 3040 grammal Bence nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép januári számának lapzártája:
2017. január 17-én, kedden lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban
Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu
e-mail címen – legkésőbb KEDDEN 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében
kérjük a határidő betartását!
Köszönjük!

H.J-né

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

