ÜLLÉSIKörkép

XXIII. évfolyam 9. szám 2017. szeptember

Közéleti Tájékoztató Lap

Meghívó

„Velem kukoricázz, de csak ma este!”

A Csigabiga Óvoda és Bölcsåde lakói
Szeretettel meghívnak minden kedves érdeklådåt
a Déryné Kulturális Központban
2017.október 07-én tartandó
XXII. Jótékonysági Estre
Program:
18.00-18.30 Vendégvárás
18.30.-18.45 Megnyitó
18.45.-19.00 Mókus csoport mésora
19.00-20.00 Meglepetés mésorok
20.00- Vacsora
tombola, zene, tánc hajnalig

Figyelem! Figyelem!
Közhírré tétetik!
A következî Jótékonysági Estünk már szervezîdik!
Ebben az évben is készülünk vigadni,
szem nem fog szárazon maradni,
a nevetéstòl és a jókedvtòl,
a bendònk meg, megtelik a finom ételektòl.
Kukorica Jancsi is eljön a bálba,
és Iluska, Jancsinak a párja.

A belépå ára: 3500.-Ft
Így hát te is gyere. Hozd magaddal a párod,
A JEGYEK MEGVÁSÁROLHATÓK szólj
a barátaidnak, mert ezt meg nem bánod
2017.09.25-tål az Óvodavezetånél. Évente csak egyszer van ovis, bölcsis Jótékonysági Est,
Támogatójegyek árusítása: a Bölcsådében éppen ezért most se hagyja ki senki ezt.
Szlogenünk a régi, ne feledd:
a Kisgyermeknevelåknél az
Ovisokért, bölcsisekért lesz az est.
Óvodában az Óvónéniknél (1000.-Ft/db )

www.ulles.hu
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FELHÍVÁS!
TISZTELT EBTULAJDONOSOK!
A Polgármesteri Hivatalhoz egyre több bejelentés érkezik arra
vonatkozóan, hogy több utcában szabadon kóborolnak az ebek, sőt
egyes esetekben falkába verődnek.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezik az állat tartásának általános szabályairól, többek
között arról, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával
eljárni, az állat fajának, fajtájának, és élettani szükségleteinek
megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének
megakadályozásáról!
Felhívom minden ebtartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az ebet
megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi
előírásoknak megfelelően meg kell kötnie a szökésveszély megakadályozása érdekében.
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve
kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható.
A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint
az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén
felügyelet nélkül bocsátja közterületre vagy kóborolni hagyja,
továbbá aki úgy tartja kutyáját belterületen, hogy az szabadon ki
tud jutni a közterületre és kiszökik a gazdája nélkül, valamint az
is, aki szándékosan kiengedi a kutyát, szabálysértést követ el.
Nem szabálysértést, hanem bűncselekményt követ el az a személy, akinek a felügyelete alatt álló kutya a sértettnek 8 napon túl
gyógyuló sérülést (súlyos testi sértés) okoz.
Közterületeink zavartalan használata, a településen élő emberek testi épségének, vagyonának megvédése, a kutyatámadásokból fakadó személyi sérülések számának a lehető legkisebb
mértékűre szorítása érdekében felhívom minden ebtulajdonos
figyelmét, hogy úgy tartsa ebét, hogy azok se éjszaka, se nappal
az utcán szabadon ne kóboroljanak, anyagi kárt ne okozzanak és
a lakók testi épségét, egészségét ne veszélyeztessék.
Az állattartás felelősség, csak az vállaljon házőrzőt, házi
kedvencet, aki gondját viseli háziállatának.
Üllés, 2017. szeptember 15.
Tisztelettel:
dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ

Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2017. október 10-én (kedden) ülés tart.
Napirendek
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Aktuális kérdések
Zárt ülés: Étkezési térítési díjhátralékok
Nagy Attila Gyula
polgármester

FALUGAZDÁSZ HÍREK

Adategyeztetés miatt kérném a kamarai tagokat, hogy 2017.
október 6-ig jelentkezzenek a falugazdász irodában ügyfélfogadási
időben személyesen vagy telefonon.
Halász Zsolt
Czakómé Dudás Mónika
30/3372535
70/4893853

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatjuk, hogy az ingatlan elől történő szelektív hulladék
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Októberi szállítási napok: október 9. HÉTFŐ és október 24.
KEDD
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Zöldhulladék (avar, kerti- konyhai hulladék stb.) szállítása
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a zöldhulladékszállítás
pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót az Üllési Körkép májusi
számában olvashatják, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik.
Amennyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg,
úgy a hulladék nem kerül elszállításra!
Októberi szállítási időpontok: október 2., október 16., és október 30. HÉTFŐ
A hulladékszállításhoz szükséges biológiai lebomló zsákokat a
Polgármesteri Hivatalban igényelhetnek.
(a zsáko(ka)t a szállítási napokon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

LAKOSSÁGI ADATFELVÉTEL

A Központi Statisztikai Hivatal Adatgyűjtési Igazgatósága (továbbiakban: KSH) levele alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a KSH 2017. szeptember 1. és 2018. április 30-a közötti időszakban lakossági adatfelvételt hajt végre. A felvétel megnevezése:
az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Programja.
A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés
és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja. A mintavétel reprezentatív, a címek
kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtják végre. Az adatgyűjtés
során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel a válaszadókat.
A mérés kizárólag statisztikai célból történik, az egyedi adatokat
a KSH bizalmasan kezeli, azok mások számára nem hozzáférhetőek.
A lakosság részére hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a 06 (80) 200 766 telefonszámon, vagy
a piaac@ksh.hu e-mail címen adnak.
Kérjük, segítse elő a kérdezők munkáját!
Köszönettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy október 2-án, hétfőn 16-18 óráig tartok
alpolgármesteri fogadóórát 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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ÓZONNAL TÖRTÉNŐ
FERTŐTLENÍTÉS
Az ózon (O3) egy, a természetben is előforduló szúrós szagú,
gáz. Nagyon gyors bomlása során oxigén molekulára (O2) és egy
szabad, aktív oxigén gyökre (O+) szakad. Ez utóbbi szerves anyaggal érintkezve oxidálja azt, így elpusztít minden baktériumot, vírust,
gombát, élősködőt, rovart: molyt, zsizsiket, ágyi poloskát stb. tehát
minden élőlényt. Mivel gáz halmazállapotú, kitölti a rendelkezésre
álló teret, vagyis nem tud elbújni előle semmi. A szabad oxigén
koncentrációjának növekedésével az élőlények egyre rosszabbul
érzik magukat, ezért pl. az egerek elmenekülnek a kezelt területről.
Ez azért fontos, mert az oxidáció során elpusztul ugyan az állat, de
a tetem ott marad.
Az elpusztult poratkák, allergiát okozó állati sejtek, cigaretta
füst, gombák allergiát okozó szerves anyagai elbomlanak, de a por,
a szőrszál, a látható egyéb szennyeződések nem tűnnek el. Az ózonnal történő fertőtlenítés előtt is, ha nagy a kosz, de utána feltétlenül szükséges egy nagytakarítás: a sarkok fekete penészgombáinak
(Aspergillus), egyéb mosható felületek lemosása, a matracok, a szőnyegek alapos kiporszívózása, vagy kiporolása.
Az ózon a fertőtlenítésre használt koncentrációban nem károsítja
a lakás berendezési tárgyait, pl. számítógép, bútorok, festmények,
könyvek. Kis koncentrációban is jól érezhető szúrós szaga, mely figyelmeztet az ózonnal kezelt terület elhagyására. Kezelés alatt ezért
nem tartózkodhat senki a lakásban. A kezelés után alapos szellőztetést követően kb. 1,5 óra múlva mehetünk be ismét.
Javasolt, ha a lakásban valamilyen élősködő, kellemetlen szag
van, vagy olyan betegség fordul elő, mely felveti kórokozó lehetőségét pl. allergia, elhúzódó köhögés, de akár ekcéma is. Kiválóan
alkalmas autók fertőtlenítésére, különösen a légkondicionáló berendezésekben megbúvó kórokozók és allergének semlegesítésére. Ez
a módszer semmilyen szennyeződést nem okoz, teljesen környezetbarát.
Végül hogyan érhető el: Üllésen és környékén Pataki András
nyújtja a fenti szolgáltatást. A +36309583235 telefonszámon egyeztethető vele időpont.
Amennyiben kérdése van, forduljon hozzá, vagy hozzám bizalommal!

AUTOGÉN TRÉNING AZ
EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉTEN
Az autogén tréning (AT) egy relaxációs módszer, melyet ülő
testhelyzetben végzünk. Az AT erősíti a test öngyógyító folyamatait,
szabályozza a keringést, légzést, szívritmust, melyek hatására testi-lelki ellazultságot élünk át. Rendszeres gyakorlása lehetővé teszi
az immunrendszer erősödését, önismeretünk növelését, a stressz
csillapítását, a figyelem- és koncentráció fejlődését, a teljesítmény
növekedését (otthoni-, munkahelyi-, vagy vizsga helyzetben), a jobb
alvásminőséget, a szorongás csökkenését és a pszichoszomatikus
tünetek (magas vérnyomás, fejfájás, izomfeszülés, gastrointestinális
panaszok,stb...) enyhülését.
Az autogén tréning egy olyan eszköz, mellyel képesek vagyunk
a mindennapokban tudatosan lassítani, megállni, pihenni és feltöltődni.
A módszerrel lehetőségünk van megismerkedni az Egészségvédelmi Hét keretében október 18-án, szerdán 9-17 óráig - Meskó
Mercédesz pszichológus segítségével.
Időpontot a 06/30/513-4438-as telefonszámon kérjen!

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2017. OKTÓBER
Rendelési idő:
Hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1.
szám alatti Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp
Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
szeptember 30 – október 1. Dr. Tóth Ferenc 06/20/4763-517
október 7-8.
Dr. Szőke Csaba 06/30/3245-032
október 14-15.
Dr. Papp Zalán
06/20/9739-149
október 21-22-23.
Dr. Papp Sándor 06/30/4879-805
október 28-29.
Dr. Kovács Tibor 06/30/9653-114

Dr. Csonka Erika családorvos

ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Értesítjük az érdeklődőket és tagjainkat, hogy a következő összejövetelünk nem
2017. október 20-án lesz mivel akkor az
egészségvédelmi hét keretében hangulat
javító estre megyünk hagyományunkhoz híven, hanem egy héttel később október 26-án
17 órától lesz megtartva a klub.
Téma: Főzz egészségesen finomat! Közös főzés beszélgetés a családról, fényképek
nézegetése, aki tud hozzon képeket. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk! Évközben is
folyamatosan belehet kapcsolódni a klub
nyitott.
Tisztelettel: Dr. Csonka Erika és
Lapuné Füredi Andrea

4

www.ulles.hu

MEGÚJULT AZ ÖNKORMÁNYZATI
KONYHA EBÉDLŐJE!
ÚJ SZÉKEKKEL, ÚJ ASZTALOKKAL INDÍTJUK A
TANÉVKEZDÉST!

A konyha helyiségeinek
tisztasági meszelését követően új székeket, asztalokat
vásároltunk az ebédlőbe. A
felújítás összesen 2.647.560
Ft-ba került, melyet az önkormányzat költségvetéséből biztosított.
Felhívom az ebédlőben
étkezők figyelmét és egyúttal kérem arra, hogy fokozottan ügyeljenek az ebédlő, az eszközök
épségére, állagára, hogy minél tovább örülhessünk együtt felújított
értékeinknek!

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK
Értesítjük a tagjainkat, hogy következő összejövetelünk 2017.
október 13-án 15 órai kezdettel lesz a Déryné Kulturális Központban.
Téma: A csoport pénzügyi helyzete, az év hátralévő eseményei és
jelentkezés gyógytorna, gyógymasszázs, Bremer, egyebek.
Szeptember 9-én Palicson jártunk az állatkertben, az időjárás a
megrendelés alapján jól alakult. A csoport tagjai hősiesen szelték a
kilométereket és gyönyörködtek a szép parkban és állatokban. Az
ebédet a tó partján a halászcsárdában fogyasztottuk el. Kellemes
napot töltöttünk el együtt. Itt köszönnénk meg a képviselő testületnek a támogatást a busz költségét az általuk odaítélt civilszervezetek pályázati pénzéből fizettük ki, megőrizve már-már évek óta a
hagyományt. Továbbra is várunk minden régi és új tagot és támogatótagot.
Tisztelettel: Lapuné Füredi Andrea csoport titkár

Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

NYÁRBÚCSÚZTATÓ LOVAS PIKNIK
A Homokháti Szociális Központ nyári programsorozatának zárásaként nagyszabású lovas
programot szerveztünk
a Komócsin tanyán. Az
egész napos rendezvényt a Déryné Kulturális Központban Nagy
Attila Gyula nyitotta
meg, aki köszöntötte a 8 településről érkező gyerekeket és az őket
kísérő családsegítőket. A program a lovastanyán folytatódott, lovas
kocsikázással, melyből 4 is rendelkezésre állt, íjászattal és lovaglással, lovas tornával. A helyben készült ebéd (gulyásleves és palacsinta) elfogyasztása után
lovas bemutató, közösségi, ügyességi
játékok
(gólyaláb,
óriás jenga, jeti talp,
csigafutam) és kézműves program zárta
a napot. A szervezők
részéről elmondható,
hogy a sikeres program a település szintű összefogás által valósulhatott meg. Az 50 vendég tartalmas, szép nap után tért haza.
Köszönöm a segítséget!
Tóth Era, családsegítő
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LECSÓFŐZŐVERSENY AZ ALKOTÓHÁZBAN
Szeptember 16.-án ismét megrendezésre került a Lecsófőző verseny az Alkotóházban. Rőzse izzott a kemencében. Összegyűlt a falu
apraja-nagyja, a családok, baráti társaságok már reggeltől aprították
a hozzávalókat. Egy kis hangulatjavító pálinka is előkerült. A lecsó
jól ismert alapanyagai: a paprika, paradicsom és a hagyma mellett,
mindenki valamilyen különleges összetevővel tette egyedivé a mesterművét. Mindegyik lecsó különbözött egymástól, de mindegyik nagyon
finom volt. Készült fazékban rezsón, bográcsban, és kemencében, óriás tepsiben. Egész nap étvágygerjesztő illatok terjedtek a levegőben.
Lecsófőző csapatok: Kreatív Mesterek, Fő a kultúra, Lecsós palacsintások, Királydinnye, Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus, Király, Lecsóördög, Legyőzhetetlenek és a Spártai Zsiványok.

ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Augusztus 23-án Új Kenyér Ünnepre
és a Magyar Államalapítás évfordulójának megünneplésére gyűlt össze az üllési
Nyugdíjas Klub, a Déryné Kulturális Központ
nagytermében. A rendezvényt Juhász Attila
alpolgármester úr nyitotta meg. Történeti
áttekintést hallhattunk tőle: „nem is olyan
régen még kézzel arattak, és otthon kelesztették, sütötték a kenyeret. A frissensült, illatos cipót mielőtt megszegték volna, késsel
keresztet rajzoltak rá. Egyrészt a keresztény
gyökerekhez köthető ez a szép hagyomány.
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Szakmai zsűri értékelte az elkészült műveket: Fodorné Bodrogi
Judit, az Üllési Önkormányzati Konyha vezetője, Illés Józsefné, nyugdíjas intézményvezető és Figura Márta, a Bali 23 étterem szakácsa.
Nehéz volt a zsűri helyzete. Végül a szoros, de barátságos versenyben a Lecsóördögök lettek az elsők, a Fő a kultúra a második, és a
Királydinnye a harmadik. A Lecsós palacsintások különdíjban részesültek.
A Lecsólovag címet 2017-ben Horváth Károlyné nyerte el, kitüntetését igazi lovaggá-ütési ceremónián vehette át. Gratulálunk az
összes résztevőnek!

Másrészt egy hosszú dolgos szakasz zárul,
az aratások végeztével nyer értelmet az
egész éves mezőgazdasági munka.”
Majd következett a Királydinnye Citerazenekar gyermek és felnőtt csoportja, illetve
az Üllési Fonó Néptáncegyüttes Cibere csoportja Szilágysági táncokkal. Székács Árpád
Petőfi Sándor: Fekete kenyér című versét
mondta el.
Ezt követően Sávai János Atya előbb
Arany Jánostól idézett, majd ünnepi gondolataiban felhívta figyelmünket, hogy „az Új
kenyér egyfajta lelki táplálék is, hiszen aki
adja, adja vele a szívét is, az érzelmeket. Így
a kenyér által maga a Szeretet jut el hozzánk.

Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

Nem véletlenül szól az ima is így: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…”
Meghitt közös imádkozás után az Atya
megszentelte az Új Kenyeret. Juhász Attila
alpolgármester úrral, Farkas Györgynével,
a nyugdíjas klub elnökével, és Meszesné
Volkovics Szilviával, a Déryné Kulturális Központ igazgatójával közösen megszegték és
szétosztották a jelenlévők között. A megjelent nyugdíjasok Üllés Nagyközségi Önkormányzat támogatásával 1-1 frissen sült cipót, Új Kenyeret kaptak ajándékba.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ
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"LÚD-TOLL"
SZEPTEMBER
Üres már a fecskefészek,
Kis gazdája messze szállt,
Lehullott a rózsa szirma,
Mert ősz tündér arra járt.
Ecsetjével befestette,
Lombos fáknak levelét,
Ág hegyéről szellő rázza.
Majd sodorja szerteszét.
Csengőszó is újra hallik,
Reggelente sok diák,
Hátizsákkal, néha futva
Keresi az iskolát.
Alma, szőlő mézédesen,
Arra vár, hogy leszedjék,
Hideg elől a kamrába,
Megpihenni helyezzék.
Éj hullatja ökörnyálra,
Fehér, deres harmatát,
A múlt nyárról átölelve,
Mesét mond a nagykabát.
S. Dudás Mária

ÉLETÚT
Könnyek és asszonyfájdalmak között jöttem,
Bíborszín hajnal virradt fel fölöttem.
A Fénymadár lelkem tornyára szállt,
A bársony-éjre dalolta életcsillagát.
Napcsókolta pilleszárnyú kamasz,
Akácvirág illatú, fecskeröptű tavasz.
Szamóca vér-csókján éledt édes vágy:
Auróra íriszén lengő csalfa szivárvány.
Parázsölén ringatott a melegszívű nyár,
Könnyű álom pihent el a kurta éjszakán.
A víg hónapok kacaja elcsitul,
Puha mohaágyra csendes ima hull.
Bolyhos köd-paplanát teríti az ősz,
Fuldokló napsugárban kérges gond időz.
Vénül az idő... Vergődik az élet,
Fehér bánat lepi lelkem: tél lett.
Sötét hajamra a konok halál havaz,
Fagymarka hűvösén elporlad a tavasz.
...Könnyes gyermekfájdalmak között megyek,
Kormos éjszakán sápadt lélek-láng remeg,
A Halálmadár a vésett kőre vissza-vissza tér
Elfedi emlékét a könyörtelen tél.
Bordány, 2016 augusztus 2-16
Zádori-Molnár Ágoston
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A HOMOK KINCSEI – SZŐLŐFAJTA GYŰJTEMÉNY ÜLLÉSEN
Juhász Sándor énekes, klarinétos, borász, és versíró. Sokan ismerhetik innen a
Körkép hasábjairól. Az Üllési és a Szegedi
Írói klub tagja. Hajdan sok házat épített Üllésen, mint kőműves mester, most a művészeti tevékenységei mellett szőlészettel
foglalkozik, szőlőfajtákat és régi permetező
gépeket, ehhez kapcsolódó régi mezőgazdasági eszközöket gyűjt.
Amikor a 70-es években a tanyáról, a faluba
költöztek, három féle szőlőt telepített, s úgy megszerette, hogy elkezdte
a különböző típusokat
gyűjteni. Jelenleg közel
50 fajtája van. Akkoriban
még elterjedt volt a szőlőtermesztés Üllés környékén, akár a szántóföldeken, akár a falusi
kertekben.
Elsősorban csemege szőlői vannak. A
Líbiai fehér vagy az Itáliai óriás, egy-egy
szeme akkora, mint egy fürjtojás. Az íze is
finom, zamatos.
– Melyik a legrégebbi szőlőtőkéje?
A 1973-ban ültettem Pannóniát, Attilát
és Kocsis Irmát.
– Honnan szerezte be a különleges
fajtákat?
Korábban virágokat is termesztettünk,
főleg kardvirágot, ezeket vittük a Mars
téri piacra. Ott megismerkedtem szegedi
kertbarátokkal, velük cserélgettem néhány

SZENT ISTVÁN NAP
ÓPUSZTASZEREN
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark évről-évre kiállításokkal színesíti Szent István Napi Ünnepségsorozatát.
2017-ben a Nemzeti Összetartozás Emlékműve körül Csongrád megye településeinek civil szervezetei mutatkoztak be
a nagyközönségnek. Ennek jegyében az
Üllési Fonó Néptáncegyüttes tevékenységét a Déryné Kulturális Központ ismer-

különlegesebb fajtát. A környező vásárokat is járom. De van Budapestről származó
szőlőm is. Régebben, kőművesmesterként
sok helyen dolgoztam, és ahol láttam szőlőt mindig kérdezgettem róla. Meséltem a
gyűjteményemről, így sok vesszőt kaptam
ajándékba.
– Hogyan tanulta meg a szőlő gondozását?
Könyvekből utánajártam, hogy melyik
szőlőt hogyan kell gondozni, emellett kérdezgettem az ismerős gazdákat a tapasztalataikról. Szaporítom, cserélgetem őket.
Ma már nemesítéssel is foglalkozom, különböző típusokat oltok tőkés szőlőre. Ez
hosszadalmas, sok türelmet igénylő munka, mivel az eredményre 1-2 évet várni kell.
Az az álmom, hogy egy új csemege fajtát
hozzak létre.

Juhász Sándor szőlőfajta, permetezőgép és mezőgazdasági eszköz gyűjteményeit Juhász Attila alpolgármester úr
javasolta a Települési Értéktárba történő
felvételre. Nemsokára a nagy nyilvánosság
is megtekintheti egy ismeretterjesztő kiállítás keretében.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

– Mióta gyűjt permetezőgépeket?
A szőlőtermesztés komoly növényvédelmi kihívás. Elég sok betegsége, kártevője
van. Míg a rovarokat csapdákkal begyűjtöm, a betegségek ellen bizony permetezésre van szükség. Az évtizedek alatt több
permetezőm volt, vettem is, készítettem is.
Ezeket nem dobtam ki, és emellé kaptam
ismerősöktől. Van, amelyiket a fiamnak adták gyerekkorában hulladékgyűjtésre. Van
olyan, amit Balatoni nyaraláskor, útszéli
lomtalanításban láttak meg, felismerték és
elhozták nekem.
A legrégebbi 1920-ban készült Bécsben, kézi pumpás, réz tartályos háti pertette: Meszesné Volkovics Szilvia, Nagy
Julianna és jómagam. Helyet kapott a
Néptáncegyüttes számtalan kitüntetése,
emléktárgyak, archív fotók és plakátok. A
Kalocsai és Dél-Alföldi népviseletek voltak
a legnépszerűbbek. Mivel kevés volt a kiállítóhely, ezért csak érintőlegesen, de az
üllési civilélet további képviselői is bemutatásra kerültek.
Az ünnepi megemlékezés után a Csongrád Megyei Önkormányzat alkotói díjainak
és megyei elismeréseinek átadása következett. A díjazottakat Kakas Béla, a megyei
közgyűlés elnöke köszöntötte. Erdélyi Luca,
a 2016-os Fölszállott a páva tehetségkutató verseny egyéni győztese is Csongrád
Megyei Alkotói Díjban részesült. A rendezvényen tőle hallhattuk a Himnuszt, majd később üllési népdalcsokrot énekelt. Ezúton is
gratulálunk és kívánunk sok sikert további
munkájához!
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ
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metező. Ezek mind kuriózumok. Van, amelyik a háború után készült, amikor a fémek
hiánycikkek voltak, ezért fából készült a
tartálya.

KÖSZÖNET!
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark civil értékeket ismertető kiállításán
bemutatott eszközök az Üllési Fonó Néptáncegyüttes archívumából származnak. A
kiállítást összeállította: Zádori Zsuzsanna,
Meszesné Volkovics Szilvia, Nagy Julianna
és Szabó-Kántor Veronika. A terítőket előkészítette: Hajdú Lászlóné.
Köszönöm minden közreműködő munkáját! A bemutatott alkotások, eszközök által
bepillanthatott a nagyközönség településünk
kincseibe, községünk értékeiből megmutathattunk egy kis részletet.
Meszesné Volkovics Szilvia
Igazgató

www.ulles.hu
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Elindult az óvodában a 2017-2018-as
tanév, 83 fővel. Folyamatosan várjuk a továbbiakban is az óvodás gyermekeket. Nagy
örömünkre szolgál, hogy 4 óvodai csoportban éljük továbbra is mindennapokat. Egy
óvodapedagógus került felvételre.
A Bölcsődében 22 fővel indítottuk a tanévet.
A bölcsőde és óvoda gyönyörű, kívül belül megszépülve várta a gyermekeket. A dajka
nénik és a technikai dolgozók a nyári időszakban, mindent átmostak, fertőtlenítettek,
átválogattak, tisztára varázsoltak. Garanciális
javítások és karbantartási munkák kerültek
kivitelezésre. Az óvó nénik és kisgyermeknevelők gyönyörű barátságos dekorációval,
rendezett termekkel várták a kis bölcsiseket
és az óvodásokat. Munkánkat segítette
Matuszkáné Emese és Túriné Tünde, Fődi
Beáta, valamint Hódi Fruzsina, Szabó Elizabet,
Marton Priscilla, Kis Patrícia, Hegedűs Eszter,
Bokor Emese, Kocsis Kitti, Farkas Brigitta,
Fáncsik Krisztina, Szabó Lili, Ferenczi Csenge,
Szunyogh Noella, Hovanyecz Attila és Maróti
Ádám. Köszönjük a sok-sok segítséget.
Mindezek mellett nagy álmunk teljesült!
Még néhány évvel ezelőtt már akkor is
az óvoda szépítésére törekedtünk egy kedves Szülő azt kérdezte: „De mi lesz az óvodai
konyhával, azt mikor újítjuk fel?”...akkor abban
egyeztünk meg, hogy először a gyermekek által használt helyiségekre törekedjünk majd a
későbbiekben visszatérünk a konyhára!

Nem kellett sokáig várni! A Polgármester Úr hívta fel a figyelmemet és szólt, hogy
talán van lehetőség pályázat benyújtására,
ami az óvodai konyha teljes eszköz rendszerét ölelné fel. Őrült tervezgetésbe kezdtünk,
az intézmény összes dolgozója, méregetett,
tervezgetett és álmodozott.
Nagyon szép rajzok tervek és listák születtek.
A pályázat benyújtásra került és jött a telefon: NYERT!!! Igen, alig hittünk a fülünknek.
Ekkor már tudtuk a konyhai eszközök
szépek lesznek, de mi lesz a burkolattal a
csőrendszerrel és a falakkal???
Ismét tervezgetésbe kezdtünk és kerestük a kivitelezőket és a legjobb árakat, de
erre már nem volt pályázati lehetőség!
Ekkor a fenntartó Önkormányzat, Nagy
Attila Gyula polgármester úr, Dr. Borbás

Zsuzsanna jegyző asszony és a Képviselőtestület számunkra kedvező döntést hozva,
kérésünket meghallgatva, igent mondott látva a munkák szükségességét. Amiért nagy
köszönettel tartozunk.
A kipakoláshoz nagy segítséget nyújtott
Czakó Sándor és Czakóné Terike által nyújtott sok-sok láda. Köszönjük szépen!
2017. augusztus 08-án indult a munka!!!
Köszönettel tartozunk a BOZSITY BT-nek hiszen ők nyitottak egy új ajtót a konyhára ezzel kialakítva a balesetmentes ételfogadást.
Már nem kell az udvaron és a gyermekek
által használt helyiségen keresztül hozni a
hatalmas és forró badellákat!
Majd megérkezett Forrai Lajos és
csapata. Hatalmas
köszönettel
tartozunk, hiszen gyors,
szakszerű,
precíz
munkával kerültek
kialakításra a lefolyórendszer és a vízhálózat csőrendszere.
Külön köszönettel tartozunk az emberi hozzáállásért hiszen a sok-sok teendő mellett
szakítottak időt ezen munka elvégzésére.
Köszönettel tartozunk Dancza Józsefnek
is aki a villanyszerelési munka folyamatát
vállalta el s nem üllési lakosként is érezte,
számunkra a gyors, időben elvégzett munka
nagyon fontos segítség.
Majd a munkák további részében Ferenczi
Attila és Sztarek Zoltán segített. Időt, szabadságot, pihenőnapot nem kímélve dolgoztak és
segítettek. Nagy köszönettel tartozunk.
Gondoltuk, hogy már csak a festés van
hátra! Igen de az időnk elfogyott és itt kopogtatott szeptember 01. Ekkor már éjjel-nappal
folyt a munka. Köszönettel tartozunk
Dedovics Andornak, Farkas Tamásnak, Lippai Péternek és Klacsák
Tamásnak. Munka
után a pihenés
szokott jó esetben
kezdődni, de a 4
festő időt, energiát nem kímélve varázsolták széppé a konyha
falait az éj leple alatt. Köszönjük munkájukat.
S végre eljött a takarítás ideje. Az intézmény dolgozói munka előtt és után vállalták
magukra a takarítás és bepakolás örömét.
Igen a fáradtság mellett nagy öröm is, hogy
végre elkészült a konyha!
A felújítási munkákhoz az anyag beszerzésében Maróti Zoltán volt segítségünkre, köszönjük a gyors anyagbeszerzést és szállítást.
Köszönettel tartozunk Vass Péternek és
a Technikai csoportnak a folyamatos segítségért.

Az eszközök folyamatosan érkeznek és
csinosítgatjuk közben a konyhát! Nagyon
szép és élhető helyiség lett a mi óvodai
konyhánk.
Ahhoz, hogy a pályázat lebonyolítása
ilyen szépen halad, köszönettel tartozunk
Papp Áginak! Ági hatalmas szeretettel és
szakmai hozzáértéssel segítette a pályázat
koordinálását. Köszönjük munkáját!
Már szeptember elején, Szülői értekezletre invitáltuk a kedves Szülőket, ahol a
sok-sok tudnivaló mellett elhangzott, hogyan
éljük a mindennapjainkat az óvodában és a
bölcsődében
Ebben az évben a színes, játékos tevékenységeken túl, kínálunk lehetőséget Bábszínházra, Néptáncra, Ovi Focira, Úszásra.
Már szeptember elejétől megindultak a
gyógypedagógiai és logopédiai szűrések. Ebben a tanévben is lesz fejlesztő, gyógypedagógiai, logopédiai és pszichológiai foglalkozás.
Október 09-13-ig szervezünk papírgyűjtést a bölcsiseknek és az óvodásoknak, a
STABIL-SPED KFT. segítségével. Várjuk a
sok-sok papírt a csoport jelével ellátott konténerekbe.
Október elején mi is szeretnénk bekapcsolódni az Egészségvédelmi hét programjaiba, gyümölcshetet szervezünk, vetélkedőt
és rajzversenyt.
A pihentető nyári szünet után, így kezdtük el az új évet!
Marótiné Hunyadvári Zita
Intézményvezető

"LÚD-TOLL"
A (valamikor) újszülött lányomhoz:

PIHENŐ
Pihen Ő,
a pihe Nő
P.L.
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CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Farkas Zoltánnak és Bodor Erzsébetnek augusztus 16-án
– 3720 grammal – Bence nevű,
Németh Lászlónak és Huszár Györgyinek augusztus 17én – 2720 grammal – Vanessza nevű,

Német Zoltánnak és Tokodi Tímeának augusztus 22-én –
3210 grammal – Zoltán nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Tari Dávid Sándor és Kis Alexandra üllési lakosok augusztus 26án házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. októberi étkezési térítési díjak befizetését:
október 2 – október 12-ig 7–14 óra között lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14 óráig.
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS
ULTRAHANG VIZSGÁLATTAL

HALÁLOZÁSI HÍREK
Dudás László szeptember 6-án, 58 éves korában,
Czékus Mihályné (szül: Kocsis Jolán Julianna) 69 éves korában,
Kulcsár Andrásné (szül: Csongrádi Piroska) szeptember 14-én 86
éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Vízteres kazán új állapotban eladó. Irányár: 80.000 Ft.
06/20/533-4944
--------------------------------------------------------------------------------------Munkahellyel rendelkező, megbízható, káros szenvedélyektől
mentes egyedülálló nő közép- vagy hosszútávra sürgősen albérletet keres. Tel.: 06 30 254-8464

ÜLLÉSEN 2017. OKTÓBER 17-ÉN
KEDDEN

8 ÓRÁTÓL

A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi
Költsége: 3000 Ft
Az ultrahangos vizsgálat mellett citológiai kenet és hurok levételt,
felhelyezést, gyógyszerfelírást is végez és bármilyen nőgyógyászati
panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Akinek az előző rákszűrésen elváltozást találtak, annak egy kontroll vizsgálat javasolt!

Időpont egyeztetés és bejelentkezés személyesen vagy telefonon a Védőnői Szolgálatnál a 30/506 2683 telefonszámon
munkanapokon 8-10 óráig.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

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

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

Kiss Ilona
védőnő

