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ADÓSSÁGMENTES FEJLŐDÉS – ASZFALTOS UTCÁK ÜLLÉSEN
Üllés az utóbbi évtizedekben a gondos
gazdálkodásnak köszönhetően adósságmentesen fejlődött. Korábban Nagy Attila Gyula
polgármester úr beszámolt arról, hogy emiatt Üllés Nagyközség Önkormányzata részt
vehetett a Kormány Adósságkonszolidációban nem részesült települések pályázatán,
melynek köszönhetően 112 millió forint viszsza nem térítendő támogatásban részesült.
Ebből a forrásból megvalósult az Erkel
Ferenc, a Víztorony és a Piac utca aszfaltozása, így Üllés utcái már 99%-ban aszfaltozottak, emellett felújításra került a kerékpárút a Dorozsmai úton, a Szabadság tértől az
Önkormányzat épületéig.
Az átadó ünnepség 2016. december
14-én délben volt az Erkel Ferenc utcában,
amelyre Nagy Attila Gyula polgármester úr
meghívta Pogácsás Tibor önkormányzati
államtitkár urat, B. Nagy László megyei fejlesztési biztos, országgyűlési képviselő urat,
Kakas Béla urat, a megyei közgyűlés elnökét,
Dr. Nyáriné Tajti Annát, Üllés korábbi polgármesterét, a jelenlegi és a korábbi helyi képviselőket, az RMB Transz Kft. kivitelező cég
vezetőit, a környező települések vezetőit, és
az üllési lakosokat. A rendezvény kezdetén:
Meszesné Volkovics Szilvia és Én, Kis István
Mihály: Az én falum című versét mondtuk
el, majd az Estike népdalkör előadása következett: Zerkovitz Béla és Kulinyi Ernő: Ez a
föld az enyém!, ezt követően halgattuk meg
a vendégek ünnepi beszédét, végül megtörtént a szalag átvágása.
Nagy Attila Gyula polgármester úr megköszönte az Üllésiek és a Kormányzat támogatását. Felhívta a figyelmet az utóbbi
10 évben történt fejlődésre, és elmondta,
hogy újabb 112 millió forintos támogatásban részesült településünk önkormányzata
az adósságmentesség jegyében, melynek
köszönhetően még további beruházások történnek, például a temető rekonstrukciója.
Pogácsás Tibor államtitkár úr elmondta, hogy 2011-ben döntött a Kormány arról,
hogy az eladósodott településeket megmentik a csődhelyzettől. Akik azonban nem
vettek fel működési hiteleket, kimaradtak
ebből a forrásból. Ezért 2012-ben településnagyságtól függően lehetőséget biztosítottak ezeknek az önkormányzatoknak is. Ennek eredményeként Üllés számára is újabb
fejlesztési irányok nyíltak meg. Biztatta az
Üllésieket a közösségi összefogásra, melynek eddig is szépen látható eredményei vannak a településen.
B. Nagy László képviselő úr örömmel
látja, hogy a helyiek kitartó munkájával egy
élő és élhető település alakulhatott ki. Üllés

infrastrukturális szempontból közel száz százalékos, a vízellátás, csatornahálózat, úthálózat gyakorlatilag az egész települést lefedi.
Ez pozitívan hathat a fiatal generációkra is.
Dr. Nyáriné Tajti Anna, Üllés korábbi polgármestere megköszönte az elmúlt 25 év fejlesztéseiben közreműködők munkáját.

munkásságát méltatta, aki szerinte a “Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” elv
követője.
A vendégek minden jót kívántak a lakosságnak, az Új évre, és az akkor még közelgő
Karácsonyi Ünnepekre!

Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke Nagy Attila Gyula polgármester úr

Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

BETÉTLAP
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Körkép januári száma betétlapjaként közérdekű elérhetőségeket teszünk közzé.
Javasoljuk, hogy az újságból e lapot emelje ki, mivel az a mindennapok hasznos információit tartalmazza.
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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2016. DECEMBER 13-án tartotta utolsó soros ülését.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról,
– a Képviselőtestület 2017. évi munkatervének elfogadásáról
(a munkatervet a Tisztelt Lakosok a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselo-testulet2017-evi-ulesterve link alatt olvashatják),
– az önkormányzat és intézményei 2017. évi belső ellenőrzési
tervéről,
– a helyi adóbevételekről szóló tájékoztató elfogadásáról,
– az Üllési Önkormányzati Konyha alapító okiratának és a Déryné Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról,
– a Déryné Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról,
– Üllés nagyközség településszerkezeti tervének és helyi építési
szabályzatának módosítása – egyszerűsített eljárásban – tervi véleményezési szakasz lezárásának elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételéről,
– Üllés nagyközség Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról,
– a Polgármesteri Hivatal 2016. évi ellenőrzési tevékenységéről
készült tájékoztató elfogadásáról,
– a Használati és Szolgáltatási Szabályzat módosításáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának XVII. számú
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadásáról,
– a polgármester szabadságának felhasználásáról.
A képviselők
2016. december 15-i hatállyal módosították:
– az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(II.10.)önkormányzati rendeletet,
2017. január 1-jei hatállyal módosították:
– az élelmezési nyersanyagköltségről szóló 9/2015.(VI.26.)önkormányzati rendeletet,
– a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016.(IV.13.)önkormányzati rendeletet,
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és
azok térítési díjáról szóló 6/2014.(IV.10.)önkormányzati rendeletet.
2017. január 1-jei hatállyal megalkották:
– az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet
2017. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezték:
– a telekadóról szóló 2/2012.(II.10)önkormányzati rendeletet.

90. SZÜLETÉSNAP
KÖSZÖNTÉSE ÜLLÉSEN
Bíró Béláné 2017. január 1-jén töltötte be 90. életévét.
Ez alkalomból Üllés polgármestere Nagy Attila Gyula köszöntötte
Piroska nénit, és átnyújtotta számára a díszoklevelet és az önkormányzat ajándékát.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk Neki!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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A rendelet értelmében a Képviselőtestület 2017. január 1-jével a
telekadófizetési kötelezettséget megszüntette.
(az étkezési térítési díjakat érintő rendeletmódosításokról bővebben e lapszámban olvashatnak)
A Képviselőtestület zárt ülés keretében áttekintette az étkezési
térítési díjhátralékosok listáját, egyben döntött arról, hogy a hátralékosok kerüljenek felszólításra, és amennyiben tartozásukat nem
rendezik, úgy az étkezési szolgáltatás kerüljön megszüntetésre.
A Képviselőtestület 2016. DECEMBER 22-én rendkívüli ülést
tartott.
A képviselők döntöttek:
– A Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1. sz.
„Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek
fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában tárgyú felhívására” tárgyú pályázat beadásához szükséges önkormányzati határozat
meghozataláról,
– a Négyforrás Nonprofit Kft-vel hatályban lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről,
– önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatásáról,
– átmeneti időszakra az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel
(Vaskút, 0551/2 hrsz.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről.
A fentiek szerint a testületi ülés egyik legfontosabb döntése:
2017. január 1-jétől - az eddigi hulladékgazdálkodási közszolgáltató,
a Négyforrás Nonprofit Kft helyett – az új közszolgáltató az FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Kft lesz. Az eddigi közszolgáltató a szolgáltatásban alvállalkozóként lesz jelen.
A képviselők a fenti változások miatt a települési szilárd és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
21/2013.(XII.12.)önkormányzati rendeletet módosították.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket
a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.
hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2016kepviselotestuleti-jegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesekanyaga-eloterjesztesek/2016-ev link alatt olvashatják.
A fenti rendeletmódosítást a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, Titkárságán, valamint a Községi Könyvtárban, a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt rendeletet a http://ulles.hu/rendeletek
link alatt tekinthetik meg.
Nagy Attila Gyula polgármester
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JUHÁSZ ATTILA
ALPOLGÁRMESTER, KÉPVISELŐ –
ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI
BESZÁMOLÓ 2015-2016. ÉV

TOROCKÓI MIKULÁS

A 2014.őszi Helyi önkormányzati választásokon a választópolgárok bizalmának elnyerésével képviselői mandátumot, majd polgármester úr felkérésére és képviselőtársaim felhatalmazása alapján
alpolgármesteri tisztséget szereztem.
Az eltelt időszakban igyekeztem aktívan részt venni a képviselőtestület munkájában, valamint tartani a kapcsolatot a választókkal.
Rendszeresen részt vettem és veszek képviselőtestületi üléseken,
a bizottsági üléseken és intézményvezetői üléseken. Alpolgármesteri
tisztségemből adódó hivatalos kötelezettségeimet próbáltam maradéktalanul teljesíteni, Polgármester Úr megbízására képviseltem
településünket a helyi, illetve más hazai és külföldi rendezvényeken,
eseményeken, szervezetekben. A polgármester úr távollétéből adódó
helyettesítési feladatokat láttam el.
A településen elsőként elkezdtem a képviselői fogadó órák tartását, amelyen eddig minden alkalommal meghallgattam, megismertem az üllési polgárok véleményét, javaslatát, problémáját. (minden
hónap első hétfőjén délután 4-től 6-ig a falugazdász irodájában)
Minden esetben próbáltam megoldást találni az itt felmerült
problémákra. Ha saját hatáskörben nem tudtam intézkedni úgy továbbítottam az illetékesek felé további ügyintézésre.
Általam kezdeményezett ügyek, eredmények:
– A kettes üzemegység kövesútjának a rendbe tétele az út szélek legyalulása.
– A külterületi utaknál a kritikus helyeken feltöltés a benyúló
ágak ledarabolása utak széleiből a sumarak kidarabolása. A decemberi közmeghallgatáson elhangzott tájékoztató szerint több mint húsz
kilométer hosszan!
– Az elmúlt 2 évben tájékoztató gazdafórumokat szerveztem.
– A távolabbi tervek közé bekerült egy a településen építendő
bentlakásos szociális otthon is amelyre nagy szükség volna mivel
egyre több az egyedül élő idős ember a faluban!
A beszámolóm végén szeretném megköszönni a képviselőtársaimnak valamint az önkormányzat dolgozóinak, hogy mindig a rendelkezésemre álltak, ha valami problémával megkerestem őket. Szeretném megkérni az Üllési lakosokat, hogy továbbra is keressenek a
problémájukkal, ahogy azt eddig is tették és én mindent elkövetek
majd azért, hogy közösen megoldjuk azokat.
Köszönettel: Juhász Attila
Tel:+36303821322
Email: penztarkonyv@gmail.com

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy február hónapban 6-án, hétfőn 16-18
óráig tartom az alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Kulturális Központban a falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322, e-mail címem: penztarkonyv@
gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

(testvértelepülések delegációi – 2016. december 3.)
Tavaly december első hétvégéjén ismét Torockón járt az üllési
önkormányzat küldöttsége, aki az elmúlt évekhez hasonlóan a Budapest V. kerület, Bócsa, Csömör, Hollókő, Tápiógyörgye és Üllés testvértelepülések nevében csomagokkal ajándékozta meg a torockói és
torockószentgyörgyi óvodák és iskolák gyermekeit, valamint a helyben dolgozó pedagógusokat. A magyarországi küldöttségek újonnan
vásárolt monitort, laptopot és más elektronikai eszközöket, valamint
két önjáró fűnyíró gépet ajándékoztak az oktatási és nevelési intézményeknek. A tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság a fentieken túl
tartós élelmiszercsomaggal – liszt, száraztészta, édesség – segítette a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által Torockón működtetett Kis
Szent Teréz Gyermekotthon lakóit. Mind a két településen műsorral
kedveskedtek nekünk az iskolás és az óvodás gyermekek, amelyek
olyan jól sikerültek, hogy sok esetben az öröm és a meghatottság
vett erőt a vendégseregen. A torockói és torockószentgyörgyi gyerekek, nevében e sorok közepette szeretném megköszönni a számukra
nyújtott szaloncukor felajánlást Farkasné Király Rózsának. Az indulásunk előtti napon vásároltam nála a boltban, amikor kiderült hová
készülünk egy kisebb zsák szaloncukrot adott át nekünk, amit azután
a többi ajándékkal együtt osztottunk szét.
Juhász Attila
alpolgármester

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2017. február 14-én (kedden) 17 órakor ülés tart a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
3.) Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervéről szóló rendelet módosítása
4.) Helyi önszerveződő közösségek beszámolója, pénzügyi támogatása – pályázatok elbírálása
5.) A 2017/2018-as tanévben indítható óvodai csoportok számának, valamint a beiratkozás időpontjának, módjának meghatározása
6.) A polgármester 2017. évre vonatkozó szabadság ütemezése
7.) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester
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TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti nevén: Homokháti Jegyzők Egyesülete) 2000. január elején azzal a céllal alakult meg, hogy
a jegyzők szakmai irányító tevékenységét segítse a külső szakemberekkel kiépített és fenntartott partnerkapcsolatokkal; a hatósági
jogalkalmazó tevékenység eredményességét javítsa; a helyi tapasztalatokat, kezdeményezéseket ismertesse, átadja.
Az egyesület továbbképzéseket, tapasztalatcseréket, jegyzői klubokat tart, együttműködik más jegyzői egyesületekkel, egyéb szervezetekkel; elősegíti a települések együttműködését.
A ma már 33 fős tagságot számláló szervezet Bácsalmástól Algyőig, Újszentivántól Pétervásáráig feladatául tűzte ki, hogy tagjai
révén a helyi lakosság és civil szervezetek részére közérdekű információkat szolgáltasson. Így információs kiadványokat készít aktuális
témákról, melyek a lakosság és a civil szervezeteknek nyújthatnak
hathatós segítséget.
Ezzel a cikkünkkel a korábban indított folyamatba kapcsolódunk
be, időről időre a lakosság széles körét foglalkoztató kérdéseket
igyekszünk majd boncolgatni és megválaszolni. Ezúttal dr. Gácser
Tamás, Röszke község jegyzője ismerteti a méhészkedéssel kapcsolatos tudnivalókat.
Üllés, 2017. január 17.
Tisztelettel:
dr. Csányi Imre
jegyző, egyesületi elnök

dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ MÉHÉSZKEDÉSSEL KAPCSOLATBAN
Méhészek nyilvántartása; A méhek szállítása és vándoroltatása;
A méhészkedés általános szabályai
Méhészek nyilvántartása
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint
illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye
nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben
stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy
legalább 40 x 30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
A méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló kirepülése és a betelelés közötti időszakban a méhcsaládjait legalább három hetenként
méhegészségügyi szempontból ellenőrizni, s ennek során mind a
kifejlett méheken, mind a fiasítás teljes terjedelmén, valamint a kaptárhulladékon fertőző betegség tüneteit, illetve élősködők jelenlétét
keresni. A vizsgálatnak ki kell terjednie a Varroa-atka jelenlétére, illetve az atkák számának változására.
A méhek szállítása és vándoroltatása
A méheket – beleértve az anyát és a fiasítást is – állandó tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés esetén egy
hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad kivinni. Az igazolás
a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos vándoroltatása
esetén annak egész időtartamára érvényes. Az igazolást – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a hatósági állatorvos állítja ki.
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak
megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének.
Beszállítás esetén a bejelentést a kiállított nyomtatvány ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell
teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkor-
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mányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője – a teljesítés
módjától függően – a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.
A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül
bejelenteni.
A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat
jegyzője nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a méhcsaládok
állandó és legutóbbi tartási helyét, az állatorvosi igazolás számát,
keltét és kiállításának helyét, a méhcsaládok számát, az elhelyezésre
szolgáló terület pontos megjelölését (dűlő, hrsz. stb.) és a letelepedés idejét.
Az országhatártól számított tíz kilométeres körzeten belül, a
szomszédos állam területéről, vagy ismeretlen helyről származó
méhrajt észlelője vagy befogója köteles a települési önkormányzat
jegyzőjénél haladéktalanul bejelenteni, aki a kiirtás végrehajtása érdekében értesíti a járási főállatorvost, aki elrendeli a méhraj állami
kártalanítás nélküli leölését.
A méhészkedés általános szabályai
A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen
mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök területén méhészetet
létesíteni és fenntartani nem szabad.
A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében
méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával lehet.
Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól közúttól, sajáthasználatú
úttól pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10
méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját használatú út
tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és
az út mentén a letelepedést engedélyezheti.
Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani
nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy – legalább 2 méter
magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével – a
magasban való kirepülését kell biztosítani.
Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat úgy
kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes irányban
legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és balra 50–60 méter távolságra, jól látható helyen „Vigyázat, méhek!” felirattal figyelmeztető
táblát kell elhelyezni.
A fentiekben a méhtartásra vonatkozó legfontosabb szabályok
kerültek ismertetésre. A további részletszabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
• 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről,
• 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről,
• 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról,
felhasználásáról,
• 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről,
• 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról,
• 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről
és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről,
• 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról,
• 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről.
Nótárius Szakmai Egyesület
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SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
December hónap az adventi készülődésről szólt intézményünkben. A hagyományokhoz híven időseink saját kezűleg készítették el
a karácsonyi asztali díszeiket, a fellépő gyerekek számára kis ajándékot, és finom házias süteményeket sütöttek, természetesen a mézeskalács sütés, és a fenyőfa feldíszítése idén sem maradhatott el.
December 6.-án a mikulás, és hű társa a krampusz is ellátogatott
hozzánk. Jókedvet csempésztek a hideg téli napba, és természetesen egy kis édességet is hoztak a nappali ellátásban résztvevő időseink számára.

SZOCIÁLIS KÖZPONT –

KARÁCSONYI VISSZATEKINTŐ
A Szociális Központ 2016 decemberében is meghirdette az adománygyűjtéseket helyi rászorulók támogatása céljából.
Ahogy teltek december napjai, a központ irodája egyre kezdett
hasonlítani egy élelmiszer raktárhoz- tea, cukor, tészta, liszt, rizs,
édesség és konzervek gyűltek idén is napról napra, valamennyi lakossági felajánlásból.

December 21.-én karácsonyi ünnepséget tartottunk a Szociális Központban, ahol megtisztelt bennünket jelenlétével Nagy Attila
Gyula Polgármester Úr, és Csótiné Ördög Edit a Homokháti Szociális
Központ Intézményvezetője. Az Üllési Csigabiga Óvoda ficánka csoportos óvodásai adtak nagyon szép karácsonyi műsort, amit ezúton
is köszönünk. A családias hangulatú beszélgetés alatt az idősek által
készített finom süteményeket fogyaszthatták a résztvevők.

Az egy kilónyi törődés akcióban az összegyűlt tartós élelmiszerekből 30 idős vagy egyedül álló helyi lakos részesült karácsony
előtt, akik a Szociális Központ látóterébe kerültek az év folyamán.

Szeretnénk köszönetet mondani a Szent Pál Patika vezetőjének
Fábiánné Dr. Kiss Ilonának a gondozottjaink számára felajánlott karácsonyi adományért.

Tavaly nem volt falukarácsonyi ünnepség, de az Önkormányzat és
a Máltai Szeretetszolgálat Üllési Szervezetének karácsonyi ajándékcsomagját egy kijelölt napon a központban felvehették az érintettek.

Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

A rászorulók nevében tisztelettel köszönjük az adományokat!

A Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete is adományozott
8 tartós élelmiszercsomagot, játékokat és könyveket, amelyek a
cipősdoboz ajándékokat egészítették ki.
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FIGYELEM ÁTMENETI VÍZMINŐSÉG VÁLTOZÁS!!!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Üllés Nagyközségi Önkormányzat Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjaként közös beruházást valósít meg az ivóvízminőség
javítására.
A beruházás eredményeként új – vas-, mangán-, arzén-, és ammónium-mentesítő víztisztító technológia valósult meg Ásotthalmon,
Bordányban, Domaszéken, Forráskúton, Mórahalmon, Öttömösön,
Pusztamérgesen, Zákányszéken és Üllésen is, annak érdekében, hogy
a vízminőség a megváltozott vízminőségi határértékeknek megfeleljen.
Az új vízkezelési technológia tesztüzeme az utolsó szakaszba érkezett, a kivitelező Konzorcium 2016. december 22-től megkezdte a
tisztított ivóvíz hálózatba bocsátását.
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy az új technológiáról érkező
ivóvíz a korábban megszokottól eltérő lesz, köszönhetően a vízben
oldott, a határértéket meghaladó alkotóelemek (vas, mangán, arzén)
csökkentésének, eltávolításának.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatjuk, hogy az ingatlan elől történő elszállítás 2017.
évben is a szokásos módon kéthetente hétfői napokon 7 órától
történik. A szállítási napok – az Üllési Körkép decemberi számában
megjelent – 2017. évi falinaptáron kerültek feltüntetésre. (a szállítási
napok a falinaptáron  jellel jelöltek)
A sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz,
műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Segítő együttműködésüket köszönjük!

KONYHAI HÍREK
2016. november hónapban a NÉBIH minőségi ellenőrzést tartott
intézményünkben.
Az elvitt étel mintákat bevizsgálták, összetevőire bontva, menynyiségileg minőségileg, kinézetre, ízre.
Az eredményt decemberben megkaptuk, a legmagasabb, átlagon felüli kategóriába sorolták konyhánkat.
A tanúsítványt bárki megtekintheti, az étel kiadónál kifüggesztettük.
Büszke vagyok dolgozóimra!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. februári étkezési térítési díjak befizetését:
február 1 – február 10-ig 7-14 óra között lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14.00 óráig.

A változás az ivóvíz érzékszervi paramétereiben (szín, szag, íz) az
alábbiak szerint lesz érzékelhető:
– az ivóvíz jellegzetes fémes íze várhatóan megszűnik
– az ivóvíz nem hagy sárgás-barnás, rozsdás foltot a tároló edényekben, szaniterekben
– az ivóvízben alkalmanként, bizonyos időszakokban enyhe fertőtlenítőszer szag, íz jelentkezhet.
A fentiek az ivóvíz minőségét kizárólag pozitívan befolyásolják,
így a lakosság egészséges, jó minőségű és az előírásoknak mindenben megfelelő ivóvízhez juthat.
A víz minőségével, vagy a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket közvetlenül az üzemeltető Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálati telefonszámán – 06/40/922-334 – vagy a műszaki hibabejelentő számán
– 06/80/922-333 – szíveskedjenek jelezni.
Köszönjük türelmüket és megértésüket az átállás időtartama során!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
A Négyforrás Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. január 01. napjától a hulladékszállítással
kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában Üllés nagyközség területén szolgáltató váltás történt, miszerint az FBH-NP Nonprofit
KFT a közszolgáltató. Az ürítés rendje továbbra is az előzőekben
megszokott módon és időpontban történik. A hulladék gyűjtését
és - szállítását a korábban megszokottak szerint a Négyforrás Nonprofit Kft. végzi.
A gazdálkodó- vállalkozó – ingatlantulajdonosoktól a települési
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat negyedévente, utólag
a szolgáltatói szerződésben meghatározott időpontban számla ellenében jogosult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. beszedni.
A települési hulladék rendszeres elszállításáért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter
által meghatározott összegű közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
számára.
Kérdésével, kérésével forduljon hozzánk bizalommal, keresse fel
ügyfélszolgálatainkat!
Ügyfélszolgálati Irodánkban (Forráskút Polgármesteri Hivatal
mellett, Forráskút Fő utca 74., telefonszám: 70/489-5656)
hétfőtől – csütörtökig 8-12 óráig, 13-16.30 óráig,
pénteken 8-12 óráig
Üllésen a Déryné Kulturális Központban minden hónap utolsó
péntekén 930 -1130 óráig kihelyezett ügyfélszolgálat továbbra is működik.
Négyforrás Nonprofit Kft.

Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető
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ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI
DÍJVÁLTOZÁSOK!

2017. FEBRUÁRBAN

MÓRAHALMON KÖZJEGYZŐI

A Képviselőtestület 2016. december 13-i ülésén módosította az
étkezési térítési díjakra vonatkozó rendeleteket. (lásd: Képviselőtestületi ülés volt című cikkben)

ÜGYFÉLFOGADÁST VÉGZŐ
KÖZJEGYZŐK NÉVSORA

Az étkezési térítési díjak 2017. január 1-jétől az alábbiakra
változtak:
Bölcsődei ellátás: 380 Ft/nap (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Óvodai ellátás:
418 Ft/nap (tízórai, ebéd, uzsonna)
Iskolai étkezés:
Tízórai: 107 Ft, ebéd: 335 Ft, uzsonna: 77 Ft
Vendég ebéd:
712 Ft
Szociális étkeztetés díjai:
– Amennyiben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110 %-át (1-31.350 Ft-ig), a
térítési díj: 28 Ft
b) Ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 110-180 %-a (31.351 Ft – 51.300 Ft) között van, a térítési díj: 237 Ft
c) Ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 180 %-át (51.301 Ft-tól ) meghaladja: 436 Ft
Belterületen kiszállítás díja: 70 Ft/ellátási nap.
(a fenti díj ÁFA-val növelt, bruttó összeg)
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

2017. február 2.
2017. február 9.
2017. február 16.
2017. február 23.

Dr. Hűvös Ferenc
Dr. Kopcsányi Katalin
Dr. Hűvös Ferenc
Dr. Kopcsányi Katalin

telefon: 06/30/919-9865
telefon: 06/30/903-6906
telefon: 06/30/919-9865
telefon: 06/30/903-6906

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2017. FEBRUÁR
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
2017. február 4-5.
2017. február 11-12.
2017. február 18-19.
2017. február 25-26.

Dr. Papp Zalán
Dr. Hursán Mihály
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Szőke Csaba

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

ÉLETMÓD KLUB 2017. ÉVI MUNKATERVE
Várunk szeretettel a Napos Piac épületében minden hónap 3. csütörtökén 17:00 órai kezdettel tartandó foglalkozásainkra.
Január 19.
Miben változtatott meg a múlt év?

Február 16.
Cukorbetegségről mindenkinek.

Március 16.
Húsvéti készülődés népszokások.

Április 20.
Cukorbaj és más bajok.

Május 18.
Lélek ápolása.

Június 15.
Mozgás hatása lelkivilágunkra.

Július 20.
Az ember és házi állatainak kapcsolata.

Augusztus 17.
Zöldségek gyümölcsök élettani hatása
szervezetünkre.

Szeptember 21.
Kirándulás

Október 19.
Beszélgetés a családról,
fotók nézegetése.

November 16.
Adventi készülődéshez kapcsolódó
élmények

December 14.
Évzáró

Összejöveteleinket igyekszünk családias légkörben megtartani.
Foglalkozásainkon a cukorbetegség egyensúlyban tartásával, ételkészítési ismeretekkel és kalória számítással ismerkedünk. A lelki
egészségvédelemre is nagy hangsúlyt helyezünk. Szakmai előadók
segítségével, személyes tapasztalatok alapján Dr. Csonka Erika háziorvos szakmai felügyelete és jó tanácsai mellett.

A 2017-es évben is várunk minden régi és új csatlakozni kívánó
tagot havi egy alkalommal, ha szeretne egy jó közösséghez tartozni,
otthon hagyni a gondjait vagy esetleg megosztani, tanulni, kikapcsolódni, nevetni ha szükséges, vagy sírni, hiszen emberek vagyunk.
Lapuné Füredi Andrea
csoporttitkár

KEDVES SZÜLŐK, KEDVES HELYI LAKOSOK!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1 %-át az Óvodák Kistérségi Egyesületének szíveskedjenek felajánlani, mert ezzel a helyi óvodásokat is
támogatják.
2016. évben az egyesületi támogatásból a Domaszéken megrendezett gyermeknapon, a Mórahalmon megrendezett vers- és mesemondó versenyen és rajzversenyen, valamint Mozgó Planetáriumi

előadáson és Mórahalmon az Aranyszöm Rendezvényházban Kistérségi Karácsonyi ünnepségen vettek részt az óvodás gyermekek.
Egyesület adószáma: 18465693-1-06
Köszönettel: Sádtné Papp Ibolya
egyesület elnöke
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2. rész

B emutatkozik az Üllési Írói Klub
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Meghívó

Író - olvasó találkozó
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Február

Programajánló

Déryné Kulturális Központ
Író-olvasó találkozó

2017. 02. 06. 18:00

'pU\Qp.XOWXUiOLV.|]SRQW

6]HUHWKHWĘNpPLD

2017. 02. 14. 14:30

)RQWRV6iQGRUÈOWDOiQRV
Iskola

.tVpUOHWH]]QN

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

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

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
04. Szombat
07. Kedd
11. Szombat
14. Kedd
18. Szombat
21. Kedd

“Itt a farsang áll a bál” Közös fánksütés
gWOHWE|U]H³PLEĘOPLWKRJ\DQ´
%DUiWViJNDUN|WĘNXOFVWDUWyNpV]tWpV
+tP]pVNH]GĘNQHNpVKDODGyNQDN
Szövés, agyagozás
Gyékény, csuhé hasznosítása

25. Szombat
28. Kedd

Ékszergombok, gombékszerek készítése
Különleges kaspók, tárolók készítése

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

APRÓHIRDETÉS
Külterületen keresünk lakható ingatlant hosszabb távra. 06/30/297-4910.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Üllés központjában családi ház eladó. Érd. 06/70/2323505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó. Érdeklődni: 06/30/374-0989

KÖSZÖNET
Üllés Nagyközségi Önkormányzat köszönetet mond minden segítőnek és támogatónak,
akik az adventi hétvégék megvalósításához hozzájárultak.
2016-es Adventi hétvégék
rendezvénysorozat támogatói:
Intézményeink dolgozói, a Déryné Kulturális Központ, a Technikai Csoport, az Üllési Önkormányzati Konyha, Csigabiga Óvoda
és Bölcsőde, Fontos Sándor Általános Iskola (ÜFKKI), az Üllési
Polgárőr Egyesület, Juhász Imre,
a Fonó Néptáncegyüttes, Bacsa
Orsolya, Hódi Fruzsina, a Csigabiga Óvoda óvodásai – a műsort
betanította: Simonicsné Polyák
Mária, Náfrádi Szilvia -, az általános iskola 3. osztályos tanulói – a
műsort betanította: Jász Márta,
Seresné Ritter Rita -, az Estike
Népdalkör, a Máltai Szeretetszolgálat üllési tagjai, az Alkotóház és
Hajdú László, az Egyházközösség
üllési tagjai; minden segítő, akik
a forralt bort és teát készítették,
süteményt sütöttek, zsíros kenyeret kentek és kínálták a sok
finomságot.
A rendezvénysorozatot támogatták bor, szaloncukor, teafű,
zsír, citromlé, cukor, mandarin,
többféle csokoládé, mogyoró,
kenyér, lilahagyma, fehérretek,
alma, kürtöskalács, nyalóka, gumicukor, szaloncukor, plüss játék,
kocsikáztatás
felajánlásaikkal:
Bali 23 Étterem Üllés, Balogh
Ferenc, Barna Dániel, Bokor József, BOZSITY BT., Czakó Sándor,
Döme László, Dr. Csonka Erika,
Dr. Nyári Károly, Dr. Ország Orsolya, Dr. Vezendi Tamás, Dudás
János, Frányó Péter kürtöskalács-készítő, Gyuris Géza, Héjja
László, Kocsis Beáta, ifj. Németh
László, Juhász Attila, Kuklis Sándorné, Mar-Mon Bt., Mihálffy
László, Nagy Attila Gyula, RÖFIKER HÚSBOLTOK KFT., Seres
Lajos, Simhercz Zoltánné, STABIL SPED Kft., Szabó és Társa
Bt., Szifischerné Farkas Ilona és
Szifischer József édességárus,
Tóth András, TUTI- TURI, Üllési
Szent Pál Patika, ZÖLD SAROK
GAZDABOLT.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné K. K. ig.
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VÉSZ ÜLLÉS EGYESÜLET HÍREI
2016. december 10.

I. JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓVÁGÁS

vács Tibor Zoltánné, Németh István, Rádóczi Lajos, Rádóczi Ádám,
Belányi László
A csomagok kiszállításában segítettek: Polgárőr Egyesület,
Üllés Önkormányzat, Barna Dániel, Farkas Roland, Gábor Zoltánné
Ibolya, Gábor Anita, Klacsák Tamás, Simonics Beáta
Ezúton szeretném megköszönni a VÉSZ Egyesület nevében
minden támogatónak és résztvevőnek, kitartó munkájukat és
hozzájárulását!
Köszönettel: Ambrus Erzsébet elnök

2016. december 15. – december 23.

FENYŐFA OSZTÁS
Az Egyesület célul tűzte ki, hogy lehetőségeihez mérten segítséget
nyújtson az üllési emberek számára abban, hogy teljes legyen Karácsony Ünnepe. Ennek jegyében 80 db fenyőfa került ingyenesen kiosztásra azok részére, akik elfogadták ezt a segítő kezdeményezést. Az
előre meghirdetett időpontokban kinyitottuk a kapukat, és segítőink
közreműködésével vártuk az érdeklődőket.
Egyesületünk az ünnepek közeledtével – a helyi közösségi életben való szerepvállalás jegyében – határozta el, hogy részt vállal a
településen élők karácsonyi készülődésében.
Több ötlet is felmerült, végül a tagság úgy döntött, hogy december lévén egy disznóvágással kötjük össze a jótékony célt. Tettük ezt
azért is, mert így nem csak a szervezés és gyűjtés feladata hárult
ránk, hanem a munkánkkal is hozzájárulhattunk a cél eléréséhez.
Ilyen előzmények után került sor az I. Jótékonysági disznóvágásra a Bozsity Vendégháznál.
A forgatókönyv megegyezett egy hagyományos disznóvágással,
hajnalban keltünk, húst daráltunk, hurkát, kolbászt töltöttünk, zsírt
sütöttünk….
Estére elkészült a hagyományos üstben főzött orjaleves, töltött
káposzta is, amit a tagságunk és a meghívott támogatók közösen
fogyasztottak el.
Másnap reggel folytatódott a munka a disznótoros kóstoló csomagolásával. Hurka, kolbász, töpörtyű, zsír került a csomagokba.
A kezdeményezés azért is sikeresnek mondható, mert a kezdeményezésünket támogatva megtölthettünk egy másik csomagot is
helyi vállalkozók felajánlásaival – burgonya, cukor, sós sütemény,
dió, szaloncukor, piros paprika, fűszerek, mézes süti, liszt, tartós tej,
tisztálkodószerek kerültek ebbe a csomagba.
A csomagok kiszállításában segítséget kaptunk a Polgárőrségtől, a
Polgármesteri Hivataltól és támogató magánszemélyektől is.
AKIK NÉLKÜL A VÉSZ DISZNÓVÁGÁS NEM JÖTT VOLNA
LÉTRE:
Segítettek a csomagokat megtölteni: Maróti CBA, Röfi- Ker.
Húsbolt, Zádori COOP, Folia Cargo Pack Zrt., VL Sped Kft., Szent Pál
Patika, Doma-Food Bt., Nagy Ernő, Stabil Sped Kft.,Te-Rado-La Szociális Szövetkezet, Bozsity Bt., Gyuris Géza Cukrászda, Héjja László,
Fett Kft. Kecel Vágóhíd, Rádóczi Lajos, s-Paw Bt. Nyomda, Szolnoki
Tünde, Maróti HEG-SZI Kft., SÁ-FA Hús Kft. Sándorfalva, F-Z Team
Kft., VÉSZ Üllés Egyesület
Résztvevői voltak a két napos munkálatoknak: Ambrus
Mihályné, Rádóczi Lajosné, Faragó- Mészáros Istvánné,Gyuris
András,Péter Mihály, Sárközi Sándor, Sárközi Sándorné Ildikó, Hackl
Szabolcs, Dr. Faragó-M. Judit, Lövei Zita, Perneki Jázmin, Száraz
Zsolt, Kertész Diána, Száraz Dániel,Lajkó Dániel, Pataki András,
Patakiné Németh Ilona, Zádori Gábor, Pajtás Dóra, Fodor Sándor,
Dudás Alexandra, Fodor Jázmin, Veszelka László, Veszelkáné Tóth
Dóra, Maróti Zoltán, Marótiné Hunyadvári Zita, Maróti Ádám, Maróti
Gergő, Simonics Beáta, Maróti József, Maróti Józsefné Magdi, Ko-
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2016. december 30.

I. SZILVESZTERI VÉSZ-KUPA

Magánszemélyektől érkezett megkeresés az Egyesülethez, annak érdekében, hogy a már hagyományosnak tekinthető szilveszteri
foci kupa az idén is megrendezésre kerülhessen.
A sporteseményt, amely egy évek óta működő rendezvénye volt
a falu életének, támogatásra méltónak ítéltük. A rendezvény „életben tartásának” érdeme Lakatos Kornélt illeti, Egyesületünk ehhez
a kupákat, különdíjakat, okleveleket, pezsgőt és zsíros kenyeret biztosította. Támogatta még a versenyt a Maróti-Hegszi Kft. (szóda,
pezsgő) és a tornaterem megnyitásával a Fontos Sándor Általános
Iskola is.
Eredmények:
1. „Semmi” F.C. (Gyuris Máté és barátai)
2. Phanatinaikosz F.C. (Czakó Krisztián és barátai)
3. Süldők csapata (Lapu testvérek és barátaik)
Gólkirály: Lapu Csaba
Legjobb játékos: Malatinszki Dávid
VÉSZ különdíj: Zádori Dávid
Női focisták: Hegedüs Noémi, Görög Zsófia
Bírók: Rudolf Kilches, Szabó Lajos
VÉSZ Üllés Egyesület

www.ulles.hu

2017.február 13. (hétfĘ) 19.00 óra
ARANYSZÖM RENDEZVÉNYHÁZ

OSCAR

VÍGJÁTÉK KÉT RÉSZBEN

a Hadart Színház elĘadásában
SzereplĘk: Straub DezsĘ/Háda János,Vándor Éva/Csarnóy
Zsuzsanna/Kökényessy Ági, Szabó Máté/ Blazsovszky Ákos, Kocsis
Judit/Zakariás Éva, Laurinyecz Réka, Fila Balázs/Csórics Balázs, Mérai
Katalin/ Végh Judit, Juhász György, Gieler Csaba
Jegyek 3400, Ft-os áron kaphatók: az Aranyszöm Rendezvénházban

BĘvebb információ: Mórahalmon az Aranyszöm
Rendezvényházban személyesen, valamint a 62/281-219-es
telefonszámon.

FONÓS FARSANGI BÁL

Kedves Emberek!
Várunk minden szórakozni vágyót 2017.
február 4-én a Déryné Kulturális Központba!
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)
Jegyár: 3500 Ft
A FONÓ
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
HÓ-NAP DECEMBERBEN!
Egy napon szívélyes
meghívást kaptunk a kis
„SÜNIKTŐL”: HÓ-napra
hívtak meg minden csoportot!
A jeles délutánra
hógolyó volt a belépő,
melyet minden csoport
tetszés szerint készíthetett el.
Végre elejét vette a
játszódélután, s a gyülekező után megkezdődhettek az érdekes és izgalmas tevékenységek:
– a
hógolyókkal
célba dobhattunk a hóember szájába,
– kitalálhattunk
játékos feladványokat
(találós kérdések formájában),
– megismerkedhettünk a téli sportokkal és
eszközeikkel,
– „sítalpakon” versenyezhettek egymással a nagyobbak,
– s bár a szánkó
kerekeken gurult, ugyan
olyan jó móka volt így is
egymást húzni.
– Az apró népek
zoknikat válogattak nagyon ügyesen párokba,
– A „Mókus népek” a kabát gomboló versenyen mérhették öszsze ügyességüket kitűnő eredménnyel.
-– Az ügyes kis kezek is csodaszépet alkottak: az elkészített
szarvasokkal, nyuszikkal benépesíthettük a téli erdőket.
Remekül éreztük magunkat, a finom téli fagyi, a pattogatott kukorica, és az ízletes tea a pocakokat kényeztette. Végezetül együtt
táncolt, énekelt a négy csoport. A délután gyorsan elröpült, az élmények, az emlékek azonban még sokáig bennünk élnek.
Köszönjük a vidám délutánt, a „felnőtt SÜNIK” felkészült munkáját!

A kis Sünik, szinte teljes létszámmal kezdték az évet,
Mi is kívántunk és kívánunk mindenkinek boldog Új Évet!
Beszélgettünk az új Évről és a Szilveszterről,
bár még az ő kis fejükben kevés az ismeret erről.
”Nekünk is volt szilveszter!” mondták boldogan,
mondókáztunk és Újévi malacot is gyurmáztunk nyomban.
Most már a második félévben egyre önállóbbak lettünk,
önkiszolgálásban is sokat fejlődtünk.
Január hónapban, szűréseket végzünk,
hogy utána a szülőknek is elmondhassuk, hogy hol tartunk, mi az,
amit elértünk?
Néhány képpel megmutatjuk hogyan is okosodunk,
a kis Sünik elmondhatják:” Így óvodázunk!”
Ancsa, Tündi és Zita óvónéni

DECEMBER
A Truffaldínó bábszínház Mikulásról szóló előadását követően találkoztunk mindannyian az "igazi" Mikulással. Volt, aki bátran lépett
elé, de olyan is akadt, aki csak becsukott szemmel merte átvenni
a csomagot. A Karácsony várás rengeteg lehetőséget kínált a barkácsolásra, ajándék készítésre. Beszélgettünk a családról, mindenki
próbálta bemutatni saját családját a társaknak. Gyakoroltuk a teljes
névvel történő bemutatkozást, a szülők nevét, testvérek nevét és a
lakcímet is. Külön köszönjük azoknak a családoknak, akik ezt fényképpel színesítették.
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Az összes óvodással együtt ünnepeltünk
a tornaszobában a nagy
karácsonyfa mellett.
Minden csoport karácsonyi verssel, dallal
tette hangulatossá a
különleges
alkalmat,
majd kipróbáltuk az új
rollereket, később pedig
a kosárlabda palánkot.
Csoportunkban
bensőséges hangulatban
ünnepeltünk, erősítve
azt MI EGY CSAPAT vagyunk, összetartozunk,
MI VAGYUNK A SZAMÓCA CSOPORTOSOK.
Csoportunk karácsonyfája alatt új játékokat
találtunk, ezeket nagy
örömmel vettük birtokba. Köszönjük a Szülői
Szervezetnek az ünnepi
csemegéket.

Az új év kezdetével visszaszaporodott a ficánkás
gyermekek száma, gyógyultan, a téli szünet után kipihenve, feltöltődve érkeztek óvodába. Január első napjaiban elraktuk a karácsonyi dekorációt, leszedtük a díszeket a fáról, helyette örültünk a kevés kis hónak is. Kísérleteztünk is
kicsit a hóval és jéggel, fagyasztottunk, olvasztottunk is.
Most már mindenki kipróbálhatta a karácsonyra kapott mozgásos játékokat, a rollereket, kosárpalánkot; nagy kosármeccset rendeztek a gyerekek, örültek ennek a játékszernek. És örült mindenki,
hogy újra gyarapodott a mozgásos játékok száma, hiszen nagy mozgásigénnyel rendelkeznek, a sporteszközök pedig változatos fejlesztési lehetőségeket tesznek lehetővé. Ezért amikor csak tehetjük és
szabad a tornaszoba, máris kapunk a lehetőségen és mehet a felszabadult játék, mozgás. Így könnyebb is utána leülve odafigyelniük,
tanulniuk.
Simonicsné Polyák Mária és Náfrádi Szilvia

Icu és Tündi óvónéni

„MÓKUSÉK” JANUÁRBAN
Az ünnepek után élményekben gazdagon, sok-sok mesélni valóval érkeztek meg a „kismókusok”. Ragyogó szemekkel, egymásnak
örülve koccintottunk, és kívántunk egymásnak „Boldog Újévet”!
A kommunikáció szabályait feledve, türelmetlenül várták sorukat, hogy elmesélhessék:
– ki mit kapott ajándékba,
– ki merre járt szüleivel,
– kit látogattak meg, és ki járt náluk vendégségben,
– milyen finomságok kerültek az ünnepi asztalra,
– ki miben segített szüleinek?
Sokáig meséltük élményeinket, mindent azonban nem tudtunk
egyszerre elmondani, és meghallgatni sem, ezért inkább papírra vetettük ezeket a boldog emlékeket.
Csodaszép rajzok születtek, tele vidámsággal, gyermeki boldogsággal. És hogy mennyire fontos, hogy együtt legyen a család,
együtt éljenek meg boldog perceket, azt bizonyítja egy apróka ember
válasza a kérdésemre:
„Ki, minek örült a legjobban a Karácsonyban?”
„Én annak, hogy nálunk volt a Nagyi, és nálunk is aludt egyet...!”
Ezúton kívánunk mindenkinek békés BOLDOG ÚJ ÉVET!
Mókus óvónénik és dajkanéni

BÖLCSIS
KARÁCSONY

Karácsonyi ünnepséget tartottunk
a bölcsis csoportokban,
melyre
szeretettel vártuk a
gyermekek együtt a
szülőket, testvéreket, nagyszülőket is.
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Gyermekek csak szülĘi felügyelettel jöjjenek!
Biztonságod érdekében láthatósági mellényt és zseblámpát hozz!

Megkezdtük tavaszi vetőmagok
rendelésfelvételét!
Tavaszi szezonális ajánlatunk:
-tritikálé, -árpa, -zab, -lucerna, -kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben még megtalálható:
-bárányindító, -báránynevelő és hizlaló
-borjúindító és borjúnevelőtápok
-tejpótló borjútápszerek
-szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet takarmány alapanyagok
-premixek, koncentrátumok, toxinkötők
Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-15:00











Takarmány értékesítés
6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
6728 Szeged II. ker. hrsz. 01404/3
(METRO mellett)
Telefon: +36-62/556-130

CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Bigors Ervinnek és Hargitai Évának 2016. november 4-én
– 3730 grammal – Kata Noémi nevű,

Dr. Jójárt Imrének és Majoros Zsuzsának 2016.
december 17-én – 2600 grammal – Olivér nevű,

Heintz Sebestyénnek és Szélpál Katalinnak 2016.
december 24-én – 3290 grammal – Ákos nevű,

Barát Tibornak és Bozsó Edinának 2016.
december 30-án – 3000 grammal – Fanni
Kincső nevű gyermeke született.

Állattenyésztési szakáruház
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu

HALÁLOZÁSI HÍR
Ördög Mihály 2016. december 5-én – 92 éves korában –,
Barakonyi Mátyás 2017. január 2-án – 67 éves korában –,
Barna József 2017. január 5-én – 83 éves korában –,
Sinkó Antalné (szül: Kucska Anna) 2017. január 9-én – 87 éves
korában –,
Simonics Jánosné (szül: Barna Ilona) 2017. január 22-én – 77 éves
korában – elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép februári számának lapzártája:
2017. február 16-án, 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!

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

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!

