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TUDNIVALÓK A VISSZAFIZETÉSHEZ
Folyamatban van a társulati pénzmaradvány visszafizetésével kapcsolatos kiértesítések borítékolása és kikézbesítése.
A boríték általános esetben egy tájékoztató levelet, egy nyilatkozati lapot és a viszszafizetésről szóló küldöttgyűlési határozatot
és a pénzügyi elszámolást magában foglaló
mellékletet tartalmaz, kivétel ez alól a behajtás alatt lévők borítékja, ők nyilatkozati lapot
nem kapnak.
Mire figyeljünk a nyilatkozat kitöltésekor?
Ellenőrizzük le a nevet és lakcímet, valamint az érdekeltségi ingatlanok adatait.
Akik készpénz-visszafizetést kérnek, olvashatóan és pontosan adják meg az azonosításhoz kért adatokat ( anyja neve, születési
hely és dátum). A személyes azonosító adatokat a takarékszövetkezeti fiókoknak átadott
kifizetési jegyzékeken kell feltüntetnünk, ha
kifizetéskor ezek az adatok nem egyeznek a
bemutatott személyi igazolvány és lakcímkártya adataival a kifizetés meghiúsul.
A tavaszi visszafizetéshez képest újdonság, hogy meg kell jelölni azt a takarékszövetkezeti fiókot, ahol a visszafizetést kérjük.
Csak a nyilatkozati lapon feltüntetett négy
fiók egyike kérhető, és csak a megjelölt fiókban vehetjük fel a pénzt.

Akik banki átutalással kérik a visszafizetést, olvashatóan és pontosan adják meg azt
a bankszámlaszámot, amelyre az átutalást
kérik. Bankszámlaszám kizárólag írásban
adható meg, telefonon való bemondást nem
fogadunk el.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra,
hogy postai átutalást és az ügyfélszolgálati
iroda pénztárából visszafizetést nem teljesítünk!
A kért fizetési móddal visszafizetést csak
akkor teljesítünk, ha a nyilatkozatot a jogosult, vagy annak meghatalmazottja aláírta.
Ha a jogosult az ügyében eljáró részére
teljes körű (nyilatkozati lap kitöltése, aláírása
és pénzfelvétel) felhatalmazást ad, a felhatalmazás egy példányát juttassa el a társulathoz a nyilatkozati lappal együtt. Ebben az
esetben készpénz visszafizetésnél a meghatalmazott személy személyes adatainak
megadását kérjük, annak érdekében, hogy
azokat a kifizetési jegyzéken szerepeltetni
tudjuk.
Ha a nyilatkozati lapot a jogosult tölti
ki és írja alá, de a pénz felvételével valakit
meghatalmaz, a meghatalmazást a pénzintézeti fióknál kérjük leadni, a társulatnál azt
nem kell bemutatni.

A Pillér Takarékszövetkezet bordányi, forráskúti, üllési és zsombói fiókjaiban a készpénzes kifizetés az előzetes információnak
megfelelően 2016. november 2-től 2016.
december 16-ig vehető igénybe.
A Társulatnál a postán beérkezett és az
önkormányzatoktól átvett nyilatkozatok feldolgozása folyamatos, a nyilatkozat leadása
után a banki átutalásokat 5-6 munkanapon
belül tudjuk indítani, a készpénzes kifizetést
kérőknek viszont 8-10 munkanapot célszerű
várni mielőtt az adott fiókot felkeresnék.
Minden olyan esetben, amikor a visszafizetés feltételei nem adottak (pl. hagyatéki
eljárás folyamatban, bírósági per folyamatban), vitatottak (különélés, válás, adás-vétel, eltartási szerződés ), vagy nem egyértelműek, jelezzék ezt a nyilatkozati lapon, és
telefonon kérjenek felvilágosítást, vagy személyes egyeztetésre időpontot.
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat
elérhetőségei: Cím: 6793 Forráskút Fő út 74.
Ügyfélszolgálati Iroda: Forráskút Fő út 72.
Posta épület, park felöli bejárattal
Telefon: 30/5055859, 30/5051013
Email: vizikozmu.fkut@napnet.hu
Maróti Mihály elnök
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület szeptember 27-én
tartotta soros, nyílt ülését.
A nyílt testületi ülésen a képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról,
– a település közbiztonsági helyzetéről
készült rendőrségi és polgárőrségi beszámoló elfogadásáról,
– a település közművelődési helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról,
– a 342 erdei m3 szociális célú tűzifa
igénylésére irányuló pályázat benyújtásáról,
és a benyújtáshoz szükséges – 434.340 Ft –
önerő biztosításáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Házirendjének és a Munkatervének jóváhagyásáról,
– a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú KÖFOP-1.2.1.- VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtásáról,
– a polgármester előző időszakban történő szabadságolásáról készült tájékoztató
elfogadásáról.

– Négyforrás Nonprofit Kft. számára átmenetileg 2,5 millió Ft tagi kölcsön biztosításáról, azzal, hogy azt a kft legkésőbb 2016.
december hó 31. napjáig visszafizeti.
A képviselők a nyílt ülés keretében
– megalkották az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendeletet,
– módosították a közterület-használatról
és használati díjáról szóló 15/2013.(VIII.29.)
önkormányzati rendeletet.
A képviselők zárt ülést is tartottak.
A testület áttekintette 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 október 7-én rendkívüli ülés tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek a „Kerékpárút és út építése Üllésen”
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról. A képviselők
nyertes ajánlattevőnek az RMB-TRANSZ Ke-

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2016. NOVEMBER
Rendelési idő:

Hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám
alatti Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2016. november 5-6.
2016. november 12-13.
2016. november 19-20.
2016. november 26-27.

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

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

FALUGAZDÁSZ HÍREI
• Barna őstermelői igazolványok cseréje: Minden még érvényes
barna őstermelői igazolvány kivezetésre kerül 2016. december 31el, ezért már idén lehet kérelmezni a 2017. január 1-től érvényes új
kártyás őstermelői igazolványokat, különösen fontos ez a főállású
őstermelők esetében, hiszen megszűnt az a lehetőség, hogy az
adott év március 20-ig érvényesített igazolványok visszamenőleg
január 1-től érvényesek. Kérem a cserében érintett őstermelőket,
hogy december 20-ig keressék meg falugazdászukat.
• Kárenyhités: Azok a gazdák, akik valamilyen káreseményt szenvedtek és jelentették azt, valamint 30%-ot meghaladó elfogadó
határozattal rendelkeznek, jelentkezzenek novemberben a kárenyhítő juttatás iránti kérelem beadása miatt.
• 2016. Támogatás előleg kifizetés: Az MVH 2016. október 17.-től
kezdi a területalapú támogatások előlegének kifizetését egyes
jogcímek esetében.
Halász Zsolt 30/337-2535
Czakóné Dudás Mónika 70/489-3853

reskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (Mórahalom)
nyilvánították bruttó 95.748.283 Ft vállalkozói díjjal.
A képviselők október 7-én zárt ülést is
tartottak. Döntöttek az Üllési Talentum ösztöndíj pályázati felhívásra beérkező 5 db
pályázatról. A pályázatok megfeleltek a rendeletben foglalt kiírásnak, így a pályázókat
a testület a szorgalmi időszak 10 hónapjára
6.000 Ft/fő/hó támogatásban részesítette.
(a Képviselőtestületi ülések előterjesztéseit
a
http://www.ulles.hu/
kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesekanyaga-eloterjesztesek/2016-ev link alatt,
a jegyzőkönyveket a http://www.ulles.hu/
kepviselotestulet/2016-kepviselotestuletijegyzokonyvek link alatt olvashatják.
(A fenti rendeleteket elektronikusan Üllés nagyközség honlapján a http://www.
ulles.hu/rendeletek link alatt, illetve nyomtatásban a Községi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén, valamint Ügyfélszolgálatán tekinthetik
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

ÜLLÉS MINDIG SEGÍT

A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett 15. Ruzsai Hagyományos Parasztlakodalmas rendezvényen Üllés is jelen volt.
Dudás János Zoltán régi alapító zenészünk fő részese volt a délutáni jó mulatós hangulatnak. A "Dudás" zenekar kiváló segítő és
hangulatjavító volt. A fiatalok szintén segítőkészek voltak.
Turcsik Anikó és Turcsik József szépen látták el koszorúspár és
betyár feladatukat. Külön elismerés az igényes betyárruházatért.
Köszönettel: Dr. Szanka János - szervező

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK
Tisztelettel értesítünk minden tagunkat, hogy következő összejövetelünk 2016. november 11-én, pénteken 15 órai kezdettel kerül
megrendezésre a Déryné Kulturális Központban.
Kérem a tagokat, hogy akinek módjában áll, jelenjen meg az öszszejövetelen, mert a decemberi tisztújító választásra a meghívókat
személyesen át kell adni. Természetesen bármilyen akadályoztatás esetén a meghívókat mindenkihez eljuttatjuk. Novemberben az
Evitát szeretnénk a színházban megnézni. Jelentkezni a gyűlésen
lehet majd.
Ezen alkalommal szeretném megbeszélni az évzáró ünnepséget
is.
Tisztelettel: Lapuné Füredi Andrea
csoporttitkár

HELYESBÍTÉS!
Az augusztus 20-ai ópusztaszeri kiállításra Forrai Zoltán ajánlotta
fel a gyékény eszközöket.
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Az alábbiakban szeretném felhívni a lakosság figyelmét a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez kapcsolódó lakossági (kibocsátói) kötelezettségekről.
A KEOP-1.2.0/2F/09-201-0083. azonosító számú projekt keretében Üllés Nagyközség belterületén kiépítésre került a közműves szennyvízcsatorna hálózat.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 55. § (1)-(2) bekezdése
értelmében:
„(1) Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény
vagy kormányrendelet másként nem
rendelkezik – köteles az ingatlant a
víziközmű-rendszerbe beköttetni és a
víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha
a) az ingatlant határoló közterületen
olyan, a közműves ivóvízellátás vagy
a közműves szennyvízelvezetés és
-tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez
ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai
kiépítésével közvetlenül csatlakozni
lehet, és
b) az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási
engedélyt adott, továbbá a használatbavételt tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló
eljárás folyamatban van.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségre az ingatlan tulajdonosát
mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazat
vonatkozásában felszólíthatja a víziközmű-szolgáltató. A kötelezettséget az
írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított egy éven belül teljesíti az ingatlan
tulajdonosa. Közös tulajdonú ingatlan
esetében a kötelezettség a tulajdonostársakat egyetemlegesen terheli.”
A környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény értelmében „talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szenny-

víztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a
közcsatorna üzembe helyezését követő
90. naptól terheli.”
Üllés Nagyközségben tehát 2016. január 24. napjától terheli a kibocsátókat
talajterhelési díjfizetési kötelezettség, tekintettel arra, hogy 2015. október 26. napján
került sor a közmű üzembe helyezésére.
A környezetterhelési díjról szóló törvény
értelmében a talajterhelési díj mértéke:
1.800,- Ft/m3.
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete a
fentieknek megfelelően megalkotta a talajterhelési díjról szóló 8/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletét. A rendelet 2016. január
1-jén lépett hatályba. A rendelet 1.§-a rendelkezik az eljárási szabályokról:
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az Önkormányzat által
rendszeresített formanyomtatványon a
tárgyévet követő év március 31-éig.
(4) A talajterhelési díjat egy összegben,
a tárgyévet követő év március 31-éig kell
megfizetni az önkormányzati adóhatóság
„Talajterhelési díj” elnevezésű számlájára.
(6) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-hálózatról
történő vízfogyasztás megszüntetése (a fogyasztásmérő leszerelése) napján, valamint
a közcsatorna-hálózatra történő rákötés napján.
A rendelet 3.§-a a díjmentességekről
rendelkezik.
(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése
alól a kibocsátó
a) a közszolgáltató által igazolt, külön
órával (főmérő vagy almérő) mért kerti
csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztása után;
b) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és
ezt a közszolgáltató igazolja;
c) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után.
(2) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól,

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy minden hónap első hétfőjén 16-18 óráig
alpolgármesteri fogadóórát tartok a Déryné Kulturális Központban a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322, e-mail címem: penztarkonyv@
gmail.com
Juhász Attila alpolgármester
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a) egy évig az a kibocsátó, aki a megépült
közcsatorna átadását követő egy éven
belül ráköt a közcsatornára, ezen időtartamba a törvényben biztosított 90 napot
is be kell számítani;
b) az a kibocsátó, akinek rákötéséhez hatósági eljárás lefolytatása szükséges, a
hatósági eljárással befejezését követő
harmadik hónap végéig.
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban
az esetben illeti meg a kibocsátót, ha
a) vállalja, hogy 2016. december 31-ig a
talajterhelési díjjal érintett ingatlant a
közcsatornára ráköti, és erre vonatkozóan az Önkormányzattal 2016. évben
hatósági szerződést köt,
b) vállalja, hogy a közcsatornára rákötés
elmulasztása esetén a 2016. évre az
egyéb díjkedvezmények figyelembe vételével számított talajterhelési díjat az
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal növelten,
egy összegben megfizeti.
(4) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül:
a) a közszolgáltató igazolása alapján a
tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó,
b) az (1) bekezdés szerinti kibocsátó.
A fentieknek megfelelően tehát az az
ingatlantulajdonos, kibocsátó, aki 2016. január 24. napját követően köt/kötött rá a közcsatornára, és az Önkormányzattal hatósági
szerződést nem kötött, – az adott időszak
vonatkozásában – talajterhelési díj fizetésére kötelezett. Mivel a talajterhelési díjat
a következő év március 31-ig (Üllésen tehát
először 2017. március 31-ig) kell bevallani
és egy összegben megfizetni, ez igen nagy
összegű (akár százezres nagyságrendű) díjfizetési kötelezettséget is jelenthet (vízdíj
számlákon elszámolt vízmennyiség m3-ben
szorozva 1.800,- Ft).
Nyomatékosan felhívom tehát a tisztelt lakosság figyelmét, hogy mielőbb
szíveskedjenek az ingatlant rákötni a
szennyvízcsatorna hálózatra. A bekötés
tényét az Alföldvíz Zrt. által kiállított dokumentummal kell igazolni.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2016. november 8-án (kedden) 17 órakor ülés tart a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) Üllés nagyközség jövője, fejlesztési lehetőségei, ötletek
2) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester
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HATALMAS KÖSZÖNET!
Idén október 10-14-e között került sor az
Egészségvédelmi Hét megrendezésére.
A programok a vizsgálatokhoz igazodva a
Déryné Kulturális Központban, a Védőnői Tanácsadóban, az I. számú háziorvosi rendelőben, a fogorvosi rendelőben, a Szociális Központban, a Csigabiga Óvoda és Bölcsődében
kerültek megrendezésre.
Az Egészségvédelmi Hét szervezését hosszas előkészítő munka
előzte meg, a vizsgálatok leszervezése (pl. tüdőszűrő, véradás stb.)
már az előző évben elindult.
A rendezvény szervezése és lebonyolítása során az egészségügyi
szakemberek, intézményvezetők összehangolt munkája szükséges.
Hatalmas köszönet az alábbi személyeknek, intézményeknek,
szervezeteknek:
Dr. Ország Orsolya és Dr. Csonka Erika háziorvosoknak; Dr.
Vezendi Tamás Gergő fogszakorvosnak, Kiss Ilona és Kelenczés Anikó 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; Czékus
Péternek és a Technikai Csoport dolgozóinak; Marótiné Hunyadvári
Zitának és a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak; Dinnyés
Gézánénak, Hajdú Lászlónénak, 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, és a szűrővizsgálaton segédkező valamennyi személynek,
valamint az alábbi gyógyszergyártó és forgalmazó cégeknek:
Richter Gedeon Nyrt.,Egis Gyógyszergyár Zrt., Krka Magyarország Kereskedelmi Kft.,
Balogh Márta
Polgármesteri Hivatal

Hecskó Józsefné
Csóti Vilmosné
Vér Jánosné
Böröcz Józsefné

Szilvalekváros pitéjét,
Vajdasági sós süteményét,
Birsalma sajtját,
Szezámos sós süteményét.

Köszönjük a sütisütőknek a finomságokat!
A süteménykóstoló után Bergerné Wilk Halina természetgyógyász gongkoncertjét hallgathatták meg a jelenlévők.

SOKMAGVAS SÓS
Hozzávalók:
50 dkg liszt
25 dkg margarin
1 dl olivaolaj (vagy étolaj)
2 dl száraz fehérbor
1 púpozott evőkanál só
10 dkg lenmag
10 dkg szezámmag
10 dkg napraforgó mag
5 dkg tökmag (késsel apróra vágva)
A lisztet a margarinnal és sóval szétmorzsolom, ezt követően
hozzáadom az étolajat és a száraz fehérbort, a legvégén a magvakat
keverem bele. A tésztát jól összegyúrom.
A tésztát kb. fél cm vastagságra kinyújtom.
Derelyevágóval tetszés szerinti méretben és formában felvágom.
Előmelegített sütőben 180 fokon, kb. 15-20 percig sütöm.
(Patakiné Németh Ilona által sütött süteményt a Hangulatjavító
Esten kóstolhatták meg résztvevők. Köszönjük a receptet)

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. )

HANGULATJAVÍTÓ EST
Október 13-án került megrendezésre a Hangulatjavító Est. Elsőként Dr. Csonka Erika háziorvos „Jelen-Lét” című, majd Dr. Varga
Katalin pszichiáter szakorvos „Éberség” című előadását hallgathatták
meg a jelenlévők
A szünetben az alábbi szorgos kezű hölgyek süteménycsodáit
kóstolhatták meg a résztvevők:
Patakiné Németh Ilona
Kálmán Ferencné

Sokmagvas sós süteményét és
Paprikás párnácskáit,
Fügés szeletét,

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

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989

5

www.ulles.hu

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI

ELADÓ
Eladó Üllés, Árpád dűlő 66. szám
alatti tanyás ingatlan.
Ezen található 20 m x 5 m félkész
téglafalú műhely, plusz kialakított telephely (címe: Dorozsmai út
87/A). 3. k. hold szántó, 7 k.hold
gyeprét mesterséges halastó (egybefüggő terület). Az egész terület
félig bekerítve, leoszlopozva.
Érdeklődni: 06/20/351-5134
e-mail: zadorine@t-online.hu

2016. október 3. napján a nappali ellátásban résztvevők a Szociális Központban idősek napi rendezvényen vettek részt. Meghívásunkat elfogadta Csótiné Ördög Edit Intézményvezető Asszony, aki
egy szép köszöntővel üdvözölte időseinket. Ezután a Fontos Sándor Általános Iskola 4. osztályos tanulói egy nagyon színvonalas,
és megható műsorral kedveskedtek az időseinknek, amit ezúton is
szeretnénk nekik, és felkészítő tanítóiknak megköszönni. A műsor
után klubtagjaink apró ajándékot kaptak, majd közös csemegézés és
beszélgetés zárta a programot.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. novemberi étkezési térítési díjak befizetését:
november 2- november 11-ig 7-14 óra között lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14.00 óráig.
Az iskolai őszi szünetben (november 2. – november 4 között)
csak az az általános és középiskolás gyermek kap ingyen ebédet, aki
hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű és törvényes képviselője (szülő) ebéd igényéről nyilatkozott, és nyilatkozatát 2016.
október 10. napjáig a Polgármesteri Hivatalban leadta.
Az óvoda és bölcsőde november 2. és november 4. napja között
nyitva tart, így a szünidei étkezés szabályai nem alkalmazhatóak. Ez
idő alatt az étkezési térítési díjak a megszokott módon kerülnek meghatározásra.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető
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ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGÉRT 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, melyet ugyanezen tárgykörben alkotott
„Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról” című 15/2014.
(XI.06.)önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezett.
Üllés Nagyközség Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete tartalmazza az Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozására vonatkozó szabályokat.
A Rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint:
Érdemérem adható „azon személyek, személyek csoportjának,
társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére, akik a település fejlesztésében, közéleti, kulturális és gazdasági életében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve annak révén a község
értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.”
Az érdemérem elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.
Javaslatot tehetnek:
a) a Képviselőtestület tagjai,
b) a képviselőtestület bizottságai,
c) a jegyző, illetve az önkormányzati intézmények vezetői,
d) a helyi civil szervezetek,
e) érdekképviseleti csoportok,
f) magánszemélyek
Az ajánlásokat legkésőbb november 30-ig Üllés Nagyközség
Képviselőtestületének címére Nagy Attila Gyula polgármesterhez
kell eljuttatni.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott közösség, személy tevékenységének, működésének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező tevékenység leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak társadalmi, községi közösségi
hasznosságának méltatását.
A Képviselőtestület december 7-i ülésén dönt az adományozott
személyéről. A díj ünnepélyes keretek között, december 18-án - Advent negyedik vasárnapján - a „Karácsonyvárás” rendezvénysorozat
keretében kerül átadásra.
(Tájékoztatásul Üllés Községért/Nagyközségért Érdemérem díjban
ezidáig részesült személyek, szervezetek:
2008-ban:
„FONÓ” Néptáncegyüttes
Barna Dániel Üllés Árpád d. 53. szám alatti lakos
Ótott Zsolt Üllés Vásártér utca 7. szám alatti lakos
Zámbó Dávid Üllés Árpád dűlő 85. szám alatti lakos
2009-ben
Farkas Attiláné Üllés Móra Ferenc utca 49. szám alatti lakos
Iskola Környezetvédelmi Munkacsoportja
2010-ben
Zsiros Tibor Üllés Gorkij utca 11. szám alatti lakos
Horváth Hanna Üllés Arany János utca 49. szám alatti lakos
A Technikai csoport karbantartó részlege
2011-ben
Ungi Jánosné Üllés Erdélyi utca 47. szám alatti lakos
Királydinnye Citerazenekar
Megyesi Rita Üllés Makarenkó utca 7. szám alatti lakos
2012-ben
Estike Népdalkör

Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő
„az Üllési Főzőbanda” (tagjai: ifj. Szalai Géza, Hugyeczné Sárközi
Éva, Vér Istvánné)
2013-ban
Rézhúros Banda
Lapuné Füredi Andrea Üllés Kis utca 13.
Balogh Ferenc Üllés Huszár utca 32.
2014-ben
Tasi Zoltánné Üllés Radnai utca 8/A.
Maróti Róbert Üllés Petőfi utca 42.
2015-ben
Dr. Csonka Erika Üllés Arany János utca 25.
Ferenczi Attila Üllés Móra Ferenc utca 66.)
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÉLETMÓD KLUB – NOVEMBER
Az Életmód Klub november 17én, csütörtökön 17 órai kezdettel
tartja következő összejövetelét.
A rendezvény témája: Felkészülés a télre: test, lélek, szellem
egysége.
Várjuk szeretettel régi és új
tagjainkat. Az összejövetelek minden alkalommal nyitottak bárki bármikor csatlakozhat, ha kedve és ideje engedi.
Tisztelettel: Lapuné Füredi Andrea

Október 21-én kezdetét vette az idei Fölszállott a páva, melyben
ismét a gyerekeké a főszerep.
Közel 1800 gyermek jelentkezett, az idei versenyre,
ami több mint 360 produkciót
jelentett. A szakmai zsűrinek
nem volt egyszerű feladata a
döntéshozatalnál, hiszen számos tehetség tűnt fel a területi
válogató színpadain. Végül 48
produkció jutott be az élő műsorba, közöttük településünkről
Erdélyi Luca népi ének kategóriában. Az első élő adást november 4-én (pénteken) 19:30-tól
a Duna TV-n nézhetik meg.
Luca továbbjutását Önök, a szavazataikkal segíthetik. Az üllési
önkormányzat intézkedésének köszönhetően a helyi flottában előfizetők részére is elérhető a nem emeltdíjas SMS szolgáltatás. Számítunk összefogásukra, hogy községünk hírnevét öregbíthessük.
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MR & MRS ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS – ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Szeptember 24-én a Déryné Kulturális
Központ nagytermében megrendezésre került a Mr & Mrs Esküvő, Bál, Szalagavató
kiállítás és divatshow. Ezzel a programmal
szerettük volna bemutatni a helyi és környékbeli szolgáltatókat és vállalkozásokat,
akiknek a tevékenységük kapcsolódik az
esküvők, bálok és szalagavatók világához,
mindezt szórakozva, egy közösen eltöltött
kellemes délutánon.
A színpadon a műsor Nagy Attila Gyula
polgármester úr köszöntőjével kezdődött, ezután Adalbert atya szólt pár szót: „A házasságban nem feltétlenül saját boldogságunkat
keressük, hanem az általunk választott pár
boldogságát segítjük.” Némethné Rácz Tünde anyakönyvvezető az üllési házasságkötésekről beszélt. Ezután jött a Meglepetéstánc:
a Dolce Dance Nemzetközi Tánciskola tanára, Grezsa Zoltán és partnere Szunyogh Renáta táncbemutatója. (www.dolce-dance.
com) Később a Hayat Hastánc Duo, Berta
Szilvia és Csillagvári Csilla hastáncbemutatóját élvezhették a kedves vendégek.
A kifutón bemutatkozott a Böbe Butik
alkalmi ruha kollekciója az EFZSÉ ékszerek
kiegészítőivel, melyek mind megvásárolhatóak a butikban (Dorozsmai út 31.). Illetve
Horváthné Farkas Jolán Esküvői és alkalmi ruha összeállítása, melyek bérelhetőek
a szépségszalonban (Kölcsey utca 1.). A
színfalak mögött Horváthné Vass Edit mesterfodrász pártfogásával a fodrásztanoncok
elleshették az alkalmi frizurák készítésének
rejtelmeit, a fellépők frizurájának elkészítésében is segítséget nyújtottak. Gyönyörűszép
alkotások születtek! Programunkat esküvői
és koszorúslányruha kiállítás színesítette,
melyet a Nagyteremben az Árkádok alatt
rendeztünk be, illetve részt vettek a színpadi
bemutatón is. Köszönettel vettük a lakosság
köréből érkezet ruha felajánlásokat!
A műsor előtt és után a körben elhelyezkedő kiállítók pultjainál nézelődtek a látoga-
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tók. Kiállítóink színvonalas bemutatókkal,
kóstolókkal, információs anyagokkal és tombola tárgy felajánlásokkal érkeztek. A Maróti
Cukrászat süteménykóstolójával és a Bali
23 Étterem látványos koktélbemutatójával
zárult a program. Egy igazán jó hangulatú,
kellemes délutánt töltöttünk együtt.
Bemutattuk, hogy az üllési és környékbeli fiatalok számára minden adott egy tökéletes „Nagy Nap” megszervezéséhez. 
Reméljük sokan kedvet kaptak hozzá! A rendezvényről készült fotók megtekinthetőek a
Déryné Kulturális Központ Facebook oldalán.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET!
Örömmel vettem, hogy a programban
résztvevők nagy lelkesedéssel fogadták kezdeményezésünket a szervezéskor, így a köszönet hosszúra nyúlik.
Először is köszönöm a színpadi műsor
felajánlását: Böbe Butik alkalmi ruha és
ékszerbemutató, Dolce Dance Nemzetközi
Tánciskola, Hayat Hastánc Duó, Horváthné
Farkas Jolán esküvői és alkalmi ruha bemutató.
Köszönöm kiállítóink munkáját és tombola felajánlásait: Ani Mézeskalácsa, Bali 23
Étterem, Böbe Butik, Cukorvirág- Matuszka
Erika, EFZSÉ Ékszer, Horváthné Farkas Jolán – szépségszalon: Horváth Nikolett Ivett
és Rácz Melinda. Magenta Esküvő- és Rendezvénydekoráció (Ruzsa), Maróti Cukrászat (Bordány), Nacsa Tamás- Esküvő és
Rendezvény DJ, PILLÉR Takarékszövetkezet,
Simhercz Virágüzlet, Simon Emőke-textil
ajándéktárgyak, Tuti Turi, Tündér Kecsketejes Kézműves Szappan (Zákányszék).
A Böbe Butik és Horváthné Farkas Jolán
kollekcióját bemutató modellek: Bundság
Évi, Faltin Leila, Farkas Tekla, Farkas Zsóka,
Horváth Nikolett Ivett, Mészáros Boglárka,

Mészáros Fanni, Németh Xénia, Rácz Melinda, Rutai Bettina.
Ruha és fodrászbemutató modellek:
Ágoston Lili és Ágoston Nilla, Berkó Szabina,
Dóka Viktória, Trucz Ramóna.
Hajszobrászat: Horváthné Vass Edit mesterfodrász, Dávidné Illés Ágota, Mészáros
Boglárka és Remzső Stefi.
Ruhakiállítás: Alkotóház, Berkóné Masír
Borbála, Horváthné Farkas Jolika, Jessica
Hernandez, Ótottné Vörös Zsuzsanna, Simon
Józsefné, Szabó Ferencné, Sztarek Jánosné,
Vidéki Józsefné, Tuti Turi.
A Technikai csoport valódi kifutó építésével tette igazán látványossá a divatbemutatót.
A kiállítás előkészületeiben, lebonyolításában segítséget nyújtott: Berkó Szabina és
Maróti Adrienn.
Kollégáimmal pedig mindent megtettünk, hogy igazi show hangulattal varázsoljuk el a közönséget.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ
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November

ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI NAPOK –
INTERAKTÍV

Programajánló

Déryné Kulturális Központ
Mit rejt a falunk?
Dr. Nagy Edit
I. Adventi
hétvége
II. Adventi
hétvége

2016. november 16.
17:00
2016. november 27.
16:00
2016. december 4.
16:00

Déryné Kulturális
Központ
Szabadság téri park

IRODALOMÓRA

Szabadság téri park

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!

+pWIĘ

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

13:30 - 16:30
Néptánc

16:30-tól
Estike
népdalkör

16:00-tól
Nyugdíjjas
klub

13:30 - 16:30
Néptánc

18:30 - 19:30
Néptánc

18:00-tól
Jóga

18:30-tól
Asszonytorna

17:00-tól
Jóga

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

$ONRWyKi]
01. Kedd

ZÁRVA

05. Szombat
08. Kedd
12. Szombat
15. Kedd

+ĦWĘPiJQHVWH[WLOEĘO
Székpárna varrás
Képeslap készítés
Keresztszemes hímzés

19. Szombat

Tároló dobozok készítése

22. Kedd
26. Szombat

Fakanáltartó készítés
Adventi koszorú készítés

29. Kedd

Mézeskalács sütés

Honlap
www.deryneulles.hu
Telefon
06-30/506-3159
Email
deryne@ulles.hu

ÁLLANDÓ HETI PROGRAMJAINK

18:30-tól
Asszonytorna

(OpUKHWĘVpJHLQN

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

Facebook
www.facebook.com/
kozsegikonyvtar.ulles

2016. október 3-án az Országos Könyvtári Napok alkalmából az üllési Községi
Könyvtár vendége Juhász Orsolya, egyetemi oktató volt. Az interaktív irodalomórán a
4. osztályos gyerekek ismerkedhettek meg
Lackfi János verseivel, részleteket hallhattak
Varró Dániel Túl a Maszat hegyen, Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika, Darvasi László
Trapiti, Csukás István A téli tücsök meséi
című könyvéből.
A gyerekek lelkesen vettek részt a játékokban, az ötlettelésben, vajon az írók,
hogyan is folytatták a történeteiket, miért
lett Békés Pál varázslója kétbalkezes, hogy
ismert versek ritmusával, hogyan játszott
Lackfi János, mért is szegény Dszoni és
milyen kalandokban vesz részt Árnikával,
mi is van mikor kacsa, nem kacsa stb. Jól
szórakoztunk Lecsöppenő Kecsöp Benőn,
hatalmas nevetések közepette orrot befogva
mondtunk verset, közösen szőttük a történetek fonalát. Az „óra” után a gyerekek örömmel vették kézbe az ajánlott könyveket és
kölcsönözték a könyvtárból.
A rendezvény a Somogyi Károly Városi
és Megyei Könyvtár, a Nemzeti Kulturális
Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatásával valósult meg.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ
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SZENT MIHÁLY-NAP – ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Üllésen évek óta hagyomány a Szent Mihály-Napi tűzgyújtás.
Korábban a Magyarország Szeretlek című országos programsorozat
hívta életre ezt a népszokást, melynek legfőbb üzenete abban rejlik, hogy fedezzük fel értékeinket, az összetartozás érzését. Legyünk
együtt azokkal, akikkel közösek a gyökereink, összeköt bennünket az,
hogy magyarok vagyunk.
Régen e nappal kezdődött az úgynevezett kisfarsang ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, és ez a nap a gazdasági év fordulója. A
pásztorok ilyenkor adtak számot a rájuk bízott jószágokról. A hagyomány szerint Szent György napkor legelőre hajtott állatokat Mihály
napján hajtották vissza a falvakba. Ezért ekkor számoltatták el, szegődtették újra a pásztorokat, ekkor fizették ki őket. A juhászok szerint, ha Szent Mihály éjszakáján a juhok összebújtak, hosszú hideg
tél várható, de ha nem, akkor enyhe tél köszöntött be. Ez a természeti
változások napja: megszűnik a mézelés, a növények növekedése, a
halak zöme a víz fenekére húzódik.
Október 2-án, az üllési Vásártéren hangulatos fáklyás kivilágítás várta a vendégeket, körös-körül apró tábortüzek, és középen
egy óriás máglyarakás. Este 7 kor kezdődött a Hestia Táncegyüttes
tűzzsonglőr bemutatója, izgalmas és látványos akrobatikus tüzeskedés. Az esős idő ellenére a lángok kitartóan lobogtak. A hideg miatt nem kellett aggódnunk, előbb Balogh Feri bácsi gondoskodott
a szívmelegítőről, a híres cserszegi fűszeres pálinkájával, később a
Fonó Néptáncegyüttes Moldvai táncra csábította a vendégeket az
óriás máglya körül. A körtánc után Patyi László ostoros bemutatóját
láthattuk, a bátrabbak ki is próbálhatták az ostorpattintást, akár két
ostorral egyszerre. Farkas Roland és Tóth Zsolt segítségével közelebbről megismerkedtünk a sólyommal, annak tulajdonságaival, életmódjával.
Eközben már sültek a szalonnák. A kis tábortüzek körül családok,
barátok sütögették a finom falatokat. Az esős időjárás sem tántorította el a kitartó társaságokat. A rendezvényről készült fotók megtekinthetőek a Déryné Kulturális Központ Facebook oldalán.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET!
Köszönöm a támogatását: Patyi Lászlónak (ostor), Farkas Rolandnak, Tóth Zsoltnak (sólyom), Ótott Zsoltnak és a Fonó Néptáncegyüttesnek. A rendezvény nem jöhetett volna létre a technikai
csoport és kollégáim szorgalmas munkája nélkül! A vendégeknek
köszönöm, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel! Jövőre is várjuk
Önöket szeretettel!
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ
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IDŐSEK VILÁGNAPJA – ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék az által, hogy tudomásul veszi, hogy a világ nem vele kezdődött.”
Sütő András

Az ENSZ Közgyűlésének 1991-es határozata alapján október elseje az idősek
világnapja. Az ünnep az idős emberekről,
az ő tiszteletükről szól. Nagy szükségünk
van rájuk, az élettapasztalatra, türelemre,
elfogadásra, és hogy tanítanak, nevelnek
bennünket. Segítségükkel ápoljuk hagyományainkat, száll generációról- generációra
a sok tudás. Szeretettel gondoljunk rájuk, s
nemcsak ezen a napon, hanem az év minden
napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel
ők is mindig a rendelkezésünkre állnak.
A Déryné Kulturális Központban október
5-én délután ünnepeltük az Idősek Világnap-

ját. Juhász Attila alpolgármester úr köszöntötte a megjelent szépkorú vendégeket, s
köszönetet mondott társadalmi szerepvállalásukért.
Az ünnepi műsort az Üllési általános iskola 4. osztályos tanulói adták. Felkészítő
tanárok: Lajkóné Tari Ágnes, Ótottné Vörös
Zsuzsanna és Ótott Zsolt.
Üllés Nagyközségi Önkormányzat támogatásával a műsort követően finom marhapörkölt várta a vendégeket.
Akik a rossz idő, vagy egészségi probléma miatt nem tudtak személyesen megjelenni, természetesen rájuk is szeretettel

gondolunk! Reméljük, jövőre bepótolják az
elmaradást.
Kívánunk nagyon jó egészséget és hoszszú boldog életet!
A rendezvényről készült fotók megtekinthetőek a Déryné Kulturális Központ Facebook
oldalán.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET!
Szeretnék köszönetet mondani az Idősek Világnapja ünnepségen nyújtott segítségéért: a Technikai csoportnak, az Üllési
Önkormányzati Konyha dolgozóinak, Móczár
Gabriellának, Tóth Erikának, Vass Amarillának és közvetlen kollégáimnak munkájukért.
Köszönöm a műsort a 4. osztályos gyerekeknek, és felkészítőiknek: Lajkóné Tari Ágnesnek, Ótottné Vörös Zsuzsannának és Ótott
Zsoltnak.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ

FORRADALMI FILMKLUB – MOZIVÁSZON ÉS
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ PROJEKTOR ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
Október 6-án 18 órakor megtörtént az új
mozifilm vetítéshez szükséges eszközök átadása. Ünnepi köszöntőt mondott Juhász Attila alpolgármester úr és Meszesné Volkovics
Szilvia a kulturális központ igazgatója.
Levetítésre került az 56 csepp vér című
rock musical. A neves színészekkel készült
előadás romantikus szálat fűz a forradalmi
eseményekhez, Rómeó és Júlia klasszikus
történetét idézve.
A technikai feltételek biztosítására a vetítéshez szükséges eszközök beüzemelése
megtörtént:
– 1db Vetítővászon, motoros mozgatású
375x600cm, 16:10 képarány
– 1 db Projektor Vivitek
– 1db Projektor lift, motoros 1960mm
– 1db Trigger szett (vetítő vászon és projektor lift szinkronizáló)
– 1db Laptop állvány
– 20m VGA kábel
– 20m HDMI kábel beépített jelerősítővel

bajtársiasság, ”menni-maradni”- paradoxon,
hogyan lehetett boldogulni a kor politikai útvesztőiben. Fővárosi és vidéki események,
szólásszabadság korlátozása, propaganda.
Sportérdekesség: érvényesülés nemzetközi
viszonylatban. Szeretnénk felhívni a figyelmet a magyarországi történések nemzetközi
súlyára.
A filmklub helyszíne: Déryné Kulturális
Központ, Bohn József terem.

A Déryné Kulturális Központ által indított
„Forradalmi filmklub” célja közvetlenül az
’56-os események széles körű bemutatása,
közérthetően megfogalmazva a hétköznapi
emberek számára: a veszélyek érzékeltetése, egyéni sorsok alakulása, áldozatvállalás,

A programot az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

Tervezett filmek, bemutatás időpontja:
– Te rongyos élet - 2016. október 20.
– Szerencsés Dániel - 2016. november 03.
– Szamárköhögés - 2016. november 17.
– Szabadság, szerelem - 2016. december 8.
A filmklubot alkalmanként pár perces
hangulatteremtő bevezető beszélgetés előzi
meg.
A filmvetítések látogatása INGYENES!
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ
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ŐSZI KIRÁNDULÁSOK A ZÖLDÜ(L)LÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET
TÁMOGATÁSÁVAL
A Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesület a civil szervezetek számára kiírt sikeres pályázatnak köszönhetően négy kirándulást szervezett az általános iskola tanulóinak.
Szeptember 17-én a makói Lombkorona sétány tanösvényt fedeztük fel. Majd a megújult belvárosban tettünk sétát: Hagymaház,
Hagymatikum, Kugler Cukrászda, buszpályaudvar.
Szeptember 30-án a Szegedi Vadasparkba látogattunk el. A gyerekek a zoo-pedagógus segítségével megismerhették a szavanna
ragadozóit és növényevőit. Ezt követően egyénileg keresték fel az
állatkert többi lakóját.
Október 2-án az Állatok Világnapja alkalmából a szegedi Fehértóhoz utaztunk. A vezetőnk Ábrahám Krisztián (a Kiskunsági Nemzeti
Park munkatársa) útmutatásával barangoltuk be a területet. Sok érdekes állat- és növényfajt figyelhettünk meg, élvezetes túravezetése
során.
Október 15-én a szegedi Füvészkert „Tök jó nap” programján
vettünk részt. A növénykertet térkép segítségével fedeztük fel. Hat
állomáson érdekes feladatokkal, ismeretekkel várták a gyerekeket.
A délelőtt leginkább várt állomása a tökfaragás volt. Többségük az
otthonról hozott tököt faraghatta ki, de készült egy közös alkotás is,
mely az iskola előkertjét díszíti.
Ezeken a programokon összesen 156 tanuló vett részt. A gyerekeknek a kirándulásokhoz csak jelképes összeggel kellett hozzájárulni.
A novemberben az Egészségvédelmi hét programjához kapcsolódva vendég előadót hívunk meg. Az előadás témája: Gyógynövények egészségünkért, gyógynövények a konyhában.
A Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesület vezetősége
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
TŰZOLTÓ BEMUTATÓ VOLT!
Még 2016 tavaszán a Cica csoportosok Tünde óvónéni vezetésével sok-sok rajzot készítettek egy pályázati kiírás kapcsán. Ekkor
sikerült a „Legkreatívabb Óvoda„ címet elnyerni és egyben egy a
Tűzoltóság által tartott bemutatót.
Erre 2016.09. 23-án került sor, amit köszönünk a ruzsai Katasztrófavédelmi Örs dolgozóinak. A Csigabiga Óvoda összes lakója, nagy
izgalommal várta a napot. Köszönjük a szeretetteljes, vidám hangulatú, de sok ismeretet közlő, élménydús bemutatót!
Külön élmény volt az is, hogy az Első osztályosok (a volt Cica
csoportosok) Julika és Tünde tanítónénivel el tudtak látogatni a bemutatóra!

Az óvoda legkisebb lakói, mi a kis Sünik,
„Egyre okosodunk!”-mondják az óvónénik.
Kipróbáltuk a gyurmát, megtörtént az első festésünk,
igaz egy kicsit festékesek lettünk.
Minden kedden mozgásos napunk van,
ekkor ellátogatunk a tornaszobába.
Tornáztunk babzsákkal, labdáztunk labdával,
kipróbáltuk, hogy hogyan lehet közlekedni a járgányokkal.
Kedvenc dalaink vannak és kedvenc verseink,
ilyen jó dolgokkal telnek a napjaink.
A szüleinknek köszönjük a sok-sok papírt,
meg a sok-sok zöldséget, gyümölcsöt a vitamint!
A Tűzoltóbácsikat is megnéztük,
köszönjük a nagy Ficánkásoknak, hogy elkísértek!!!
Ancsa, Tündi és Zita óvónéni

EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT
A Ficánka csoportosok az Egészségvédelmi héten vetélkedőt
tartottak. Sok vendéget hívtunk, sajnos a program torlódások miatt
csak kevesen tudtak eljönni.
A vetélkedő során, kék és piros csapatba tartoztak a gyermekek. Változatos módon dolgozták fel, az ismereteket.(gyümölcsökről,
zöldségekről, sportról, olimpiáról, tisztálkodásról…)
Marika óvónéni még mozgásos feladatokat is kapcsolt a feladatok közé, ez is változatossá tette a vetélkedőt!
Szilvi óvónéni táblán jelezte a szerzett jutalom pontokat így még
izgalmasabb volt a délelőtt.
Mónika néni a vetélkedő végén, finom gyümölcsöket hozott és
ennek csemegézésével zárult a délelőtt! A sok gyümölcsöt, zöldséget köszönjük a Ficánkás Szülőknek.
Anikó védőnéninek, köszönjük a részvételt a zsűri sorában.

A szeptemberi papírgyűjtés nagyon eredményes volt,
KÖSZÖNJÜK az aktív részvételt!
A teljes bevételt a tavaszi papírgyűjtés összegével
együtt a tanév végén kirándulásra fordítjuk.
Az elmúlt időszakban az új rajzeszközeinkkel ismerkedtünk, megtanultuk melyiket hogyan
kell használni, őszi témáinkat különböző technikákkal dolgoztuk fel.
Meséink, verseink,
mondókáink, dalaink is az őszről szóltak. KÖSZÖNJÜK a tököket, terméseket is, melyekkel
őszi hangulatot varázsoltunk csoportunk bejáratához .A tűzoltó bemutató érdekes színfoltja
volt az első heteknek. Az egészségvédelmi hét alkalmából zöldséggyümölcs hetet tartottunk,
KÖSZÖNJÜK itt is a támogató szülőknek a gyümölcsöket, zöldségeket, reméljük sokkal
egészségesebbek leszünk a sok vitamintól!
Icu és Tündi óvónéni

KÖSZÖNJÜK…
Az ősz színeibe öltöztettük az óvodánkat és az ősz kincseit használtuk ehhez fel. Köszönjük a szebbnél szebb őszi terméseket a kedves Szülőknek.
Valamint Kálmán Ferencné Ica néninek a szebbnél-szebb dísztököket, illetve az Önkormányzatnak a sok szép árvácskát.
Ehhez járult hozzá Simon Mihály, Misi bácsi, amikor gyönyörű
kosarait megtöltve dióval, mogyoróval és gesztenyével érkezett hozzánk.
Köszönjük szépen a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakóinak nevében
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Tovább szépült és gyarapodott a „Mókusok „otthona. Szülői összefogással sikerült kialakítani egy kis öltözködő sarkot, ahol a kislányok és a kisfiúk egyaránt
találnak maguknak jelmezt. Vannak tündér ruhák, hercegnőknek, királylányoknak, „pörgős szoknyák”, hozzá-
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illő kiegészítőkkel ( nyakláncok, karkötők, retikülök, …stb) A kisfiúk
eljátszhatják Zorrót, lehetnek lovagok, Batman, vagy keleti harcművészek. Nagy- nagy örömmel öltik magukra a jelmezeket, illetve a
hozzátartozó szerepeket a gyerekek.
A szerepjáték a gyermekek játékában nagyon sokoldalú fejlesztésre ad lehetőséget, hiszen azáltal, hogy felvállal egy szerepet, (jelmezben, vagy anélkül) át kell, hogy vegye annak tulajdonságait, beszédstílusát, hanghordozását, mozgását,..stb. Ehhez azonban jó megfigyelőnek kell lenni, fel kell tudni eleveníteni a
szereplő tulajdonságait, és mindezeket el kell tudni játszani a szerepvállalónak. Amikor többen játszanak együtt, igen nagyfokú kompromisszum készségre van szükség a szerepek elosztásában. Mindezeken túl nagyban segít a mese és valóságtudat kialakításában.
Ezúton köszönjük a szülők segítségét a gyűjtőmunkában, az állványt az esztétikus kivitelezéshez és a vállfákat Szilvi néninek!
Battancs Gergelyné, Túri Kitti

A Ficánkások is részt vettek a tűzoltók bemutatóján,
amit nagyon élveztek és feltehették a sok-sok kérdésüket a hősöknek, akik minden kérdésre készségesen válaszoltak és bemutatták a tűzoltóautót kívülről-belülről, elmagyarázták, megmutatták mit, mire használnak. A bemutató után,
az óvodába visszaérve nagy tűzoltó-rajzolásba kezdtünk, a műveket
eljuttattuk hálául a tűzoltóknak.
De a kreativitás kiélésére minden nap adódik alkalom, a gyerekek
számára bármikor elérhetőek a rajzeszközök, örömmel veszik elő a
gyurmát, ollót, ragasztót, színes papírt és megvalósítják elképzeléseiket, aktuális kedvenceiket. Készült már sellő-báb, kutyus pórázon,
csonttal, meg dínó is.
Készülvén az Egészség-hétre, készítettünk egészséggel kapcsolatos rajzokat, amiket kiállítottak a Művelődési Központban, valamint
volt egy vetélkedőnk, amelyre vendégeket is hívtunk, ők voltak a
zsűritagok, nyeremény és ajándék is volt, közben pedig finom gyümölcsöket, zöldségeket, gyümölcsleveket kóstolgattunk és sokat
mozogtunk.
Láttuk a Léghajó színház műsorát, amiben több Ficánkás is aktív
résztvevőként szerepelhetett a Mátyás királyról szóló történetben.
Az úszásra jelentkezett gyermekek elkezdték a vízhez szoktató
tanfolyamot, nagyon ügyesek!
Simonicsné Polyák Mária, Náfrádi Szilvia

"LÚD-TOLL"
UTOLSÓ LEVÉL
Őszi levél bágyadtan leng a fán.
Kapaszkodik, maradna még talán.
Az elmúlás sápadt képére ül,
ereje fogy, s hitében elmerül.
Mert nem hiszi, hogy véget ért a nyár,
és nem hiszi: – neki csak ennyi jár.
Maradna még, – az elmúlástól fél.
Kapaszkodik az utolsó levél.
Hiszi: Ő nem, csak egy a sok közül,
kinek a sors ezt hagyta örökül.
Neki a földön annyi dolga van!
– Aki elmegy, az mind boldogtalan!
Mert Ő bizony még őrzi ezt a fát,
mert nélküle szegényebb a világ.
Őrzi a fényt, lelkében a napot,
az életet, mit egykor megkapott.
Az élete, mint szép film úgy pereg,
és újra él gyönyörű perceket.
Rügy bontó tavaszt úgy idézi fel,
mint születést, ha jött az égi jel.
Majd jött a nyár, lángoló szerelem.
virág is nyílt az apró levelen.
Gyümölcse érett, leszedték róla már,
elárvult lelke a megváltóra vár.
Eljött az ősz, a színe megfakult,
sok társa már réges-régen lehullt.
Kapaszkodik, – soha nem adja fel,
ígéret kell, hogy új tavasz jön el,
s ő visszatér, s megújul teste tán,
rügyként születő levél lesz e fán.
Fülébe súgja ígéretét a szél,
és földre hull az utolsó levél.
(Aranyos Ervin szép versét beküldte Péter Ferencné)

A CSODÁS FÖLD
Ó, csodálni való gyönyörű természet,
Égiek által teremtett végtelenség.
Embereket, állatokat, növényeket,
Vizeket, földrészeket tartó földi bolygó,
Sok kincset rejtő égitest, a Föld, Ő.
Életet, boldogságot ad a lakosoknak,
Légkörével, vizével mindent biztosít!
Mit az emberiség csodál, élvez és pusztít.
Ezt az égitestet becsülni, tisztelni kell,
Mert nélküle létezni, élni nem lehet!
De mégis az Ő törvényeibe avatkoznak.
Ember, emberiség vigyázz ez égi kincsre!
Mert ha törvényeibe beavatkozol, és
Nukleáris eszközökkel pusztítod Őt, vigyázz, mert
Az égiek erősebbek az összembernél!
Így a földi hosszú életed elveszted,
Hosszú-hosszú időre ember nem leszel!
Ember, emberiség legyetek!
Egyenlőség, testvériség az élet titka,
Megtartva, az életek biztosítéka!
S.L.
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ENNI KELL – RÖFI-KER
Október 1-jétől ÚJ HELYEN,
a megszokott árukészlettel várjuk
Kedves Vásárlóinkat Üllésen a
Dorozsmai úti Lottózó mellett,
a volt Szépségszalon helyén.
Telefon: 06/30/963-6882

KEDVEZMÉNYES
TVK-s FÓLIA vásár !!!
2016.09.19-től a meglévő készlet erejéig érvényes!
AJÁNLATUNKBÓL:
régi ár

6 x 0,15 x 60
1 év gar.
12 x 0,15 x 60
1 év gar.
11 x 0,06 x 100 1 év gar.
12 x 0,18 x 50 fekete-fehér
8,5 x 0,15 x 60
2 év gar.
12 x 0,15 x 60
2 év gar.
16 x 0,15 x 52
2 év gar.
16 x 0,17 x 45
3 év gar.

47.443,94.886,67.415,116.267,74.656,105.397,124.331,135.412,-

kedvezményes ár

45.102,-Ft/tek
90.204,-Ft/tek
64.874,-Ft/tek
111.457,-Ft/tek
70.866,-Ft/tek
100.046,-Ft/tek
118.148,-Ft/tek
128.465,-Ft/tek

Termékdíj nélküli fogyasztói áraink az áfát tartalmazzák!

ONOZO AGRO Kft.
AGROFÓLIA, MŰTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDŐ SZER

KIS- és NAGYKERESKEDELEM
Érdeklődjön a részletekről az alábbi telephelyeinken!
Üllés GAZDABOLT

Dorozsmai u. 26.

62/282-121

Balástya KERTÉSZETI BOLT Hotel Orchidea mellett 62/278-388
Kistelek AGRODISZKONT

CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Tóth Norbertnek és Kovács Krisztinának szeptember 23-án – 2230 grammal – Viktória nevű,

Király Gábornak és Tapodi Tímeának szeptember
29-én – 4230 grammal – Ákos nevű,
Fekete Norbertnek és Nagy Alexandrának október 3-án – 3220 grammal – Erik nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Mihálffy László üllési és Németh Zsófia bordányi lakosok október
8-án házasságot kötöttek
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Kossuth u. 88.

62/258-311

HALÁLOZÁSI HÍR
Barna Istvánné (szül: Tanács Anna) október 4-én 78 éves korában,
özv. Patik Jánosné (szül: Zádori Erzsébet) október 13-án 91 éves
korában,
Sánta Sándorné (szül: Gyuris Klára) október 14-én 66 éves korában,
Sipos Vilmos október 15-én 58 éves korában elhunyt.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép szeptemberi számának lapzártája:
2016. november 17-én, csütörtökön lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban
Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu
e-mail címen – – legkésőbb CSÜTÖRTÖKÖN 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében
kérjük a határidő betartását!

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

Köszönjük!

