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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület augusztus 14-én rendkívüli ülés tartott.
A képviselők az ülésen döntöttek:
– A 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatáshoz saját forrás biztosításáról,
– a 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatáshoz saját forrás biztosításáról,
– a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
KEHOP-3.2.1 pályázat műszaki tartalmáról és a pályázat támogatási kérelmének előkészítéséről, továbbá az elnök felhatalmazása
a támogatási kérelem előkészítésével kapcsolatos tárgyalások
lefolytatásáról és döntések meghozataláról szóló Tájékoztató elfogadásáról,
– az ivóvíz víziközmű-rendszer térítésmentes vagyonátruházásáról.
A képviselők megalkották a településkép védelméről szóló rendeletet,
melyet a lakosok a http://ulles.hu/rendeletek link alatt érhetnek el.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2018-kepviselotestuletijegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2018-ev link alatt olvashatják.
Nagy Attila Gyula
polgármester

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: szeptember 10. HÉTFŐ, szeptember 24. HÉTFŐ
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.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik. Amenynyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg, úgy a
hulladék nem kerül elszállításra!
Zöldhulladék szállítási időpont:

szeptember 3. HÉTFŐ,
szeptember 17. HÉTFŐ

A hulladékszállításhoz szükséges biológiai lebomló zsákokat a Polgármesteri Hivatalban igényelhetnek.
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló
1364/2018. (VII.27.) Kormányhatározat alapján, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- és távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri
természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A fentiek értelmében háztartásonként egy darab igénybejelentő
nyújtható be az Üllési Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő átvehető személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető www.ulles.hu honlapról.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt
fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított
téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Kormányrendelet szerinti
fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli
rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Kormányrendelet szerinti, a
téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást
igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Üllés, 2018. augusztus 13.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Nagy Attila Gyula
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2018. szeptember 11-én
(kedden) 15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában,
melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Tájékoztató a 2018. évi határszemléről
3.) A 2018-2023. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program
elfogadása
4.) Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. évekre vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének és
munkatervének jóváhagyása
5.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
6.) Étkezési térítési díjhátralékok
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2018. szeptember 3-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

2

www.ulles.hu

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. SZEPTEMBERI befizetésének időpontja:
szeptember 3 – szeptember 13-ig
7-14 óra között.
Pótbefizetés: szeptember 20-án
7-12 óra között.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

11.30 – 14 óráig.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

TISZTELT ADÓZÓK!
Értesítem a Lakosságot, hogy a 2018. II. félévi helyi adók és a gépjárműadó pótlékmentes befizetésének határideje:
2018. szeptember 17.
Az egyenleg értesítőket és a befizetési csekkeket minden bel- és külterületi lakos postai úton fogja megkapni.
Az adó megfizetése az alábbi bankszámlaszámokra átutalással is
megtehető:
Kommunális adó 11735005-15354099-02820000
Iparűzésiadó
11735005-15354099-03540000
Gépjárműadó
11735005-15354099-08970000
Pótlék
11735005-15354099-03780000
Kérem a határidő pontos betartását.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

2018. SZEPTEMBERBEN
MÓRAHALMON KIHELYEZETT
KÖZJEGYZŐI ÜGYFÉLFOGADÁST
VÉGZŐ KÖZJEGYZŐK NÉVSORA
2018. szeptember 6.
2018. szeptember 13
2018. szeptember 20.
2018. szeptember 27.

Dr. Hüvös Ferenc
Dr. Kopcsányi Katalin
Dr. Hüvös Ferenc
Dr. Kopcsányi Katalin

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

A kihelyezett közjegyzői ügyfélfogadás helyszíne: Mórahalom
Szentháromság tér 1. (Városháza)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2018. SZEPTEMBER
Rendelési idő:
Telefonos egyeztetés alapján. Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996,
06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
szeptember 1-2.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
szeptember 8-9.
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032
szeptember 15-16.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
szeptember 22-23.
Dr. Hursán Mihály
06/30/9986-139
szeptember 29-30.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805

KÉPES VAGYOK-E RÁ?

KÉPZÉSEK AZ ÜLLÉSI LAKOSSÁG SZÁMÁRA
Ha történne egy baleset, tudod-e mi a teendő? Biztos lenne-e a kezed, ha valaki összeesik előtted az
utcán? Tudsz és akarsz-e segíteni embertársadon?
A társadalmi felelősségvállalás és az önkéntesség jegyében a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület a
Magyar Vöröskereszttel közös szervezésben a „Társadalmi felelősségvállalás Üllésen” – EFOP-1.3.5-162016-00215 – és az „Üllési Önkéntes Ifjúság” – EFOP-1.2.2-15-2016-00054 – projektek keretében az alábbi
képzéseket tervezi az elkövetkező egy évben. A képzéseken való részvétel ingyenes, előzetes jelentkezéshez
és regisztrációhoz kötött.
Jelen képzési felhívással igényfelmérés készül, a képzések megfelelő jelentkezői létszámmal indulnak.
Az előzetes részvételi szándékot Lapuné Füredi Andreánál, a Magyar Vöröskereszt üllési képviselőjénél
lehet megtenni a lapuneandi@gmail.com email-címen, illetve a 06/30/383-4976 telefonszámon 2018. szeptember 15-ig. Nemcsak magánszemélyek, hanem óvodai, iskolai osztályok, klubok jelentkezését is várjuk.
Kódszám

Tanfolyam elnevezése

Tervezett időpontok

Minimális jelentkezői létszám

A1

Általános elsősegélynyújtó tanfolyam

2018. októbertől

5

K1

Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam

2018. novembertől

5

A 15-29 éves korosztály számára további lehetőségek
Kódszám

Tanfolyam elnevezése

Tervezett időpontok

Minimális jelentkezői létszám

IA1

Önkéntesség itthon és külföldön

2019. június

5

IA2

Véradásszervezés

2018. decembertől

5

IA3

Közösségi szervező

2019. januártól

5

IA4

Csoportvezető képzés

2018. decembertől

5

IA5

Baleseti szimulációs tréning

2019. májustól

10

A képzések vizsgával zárulnak, a résztvevők oklevelet kapnak az elvégzett tanfolyamról.
Megyesi Rita, a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület elnöke
Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei szervezetének igazgatója
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ „ÜLLÉSI TALENTUM” ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Üllés Nagyközség Képviselő-testülete – a „Üllési Talentum” ösztöndíj
megalapításáról, a felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról” szóló 17/ 2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet alapján felhívást tesz közzé a felsőoktatásban tanulók számára. (a rendelet
elérhető a www.ulles.hu/Rendeletek oldalon)
A rendelet alapján az önkormányzati ösztöndíjra jogosult a tanuló,
ha szociálisan rászoruló, Üllés Nagyközségben állandó lakcímmel
rendelkezik, valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és 25. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be, az első diploma megszerzéséig.

A pályázathoz minden esetben csatolni kell:
a) önéletrajzot,
b) ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást
vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
c) a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát, és
d) egyéb, az érdemi döntést elősegítő igazolásokat
e) Felsőfokú tanulmányait ez évben megkezdő pályázónak csatolnia
kell a tizenkettedik év végi bizonyítványának másolatát
f) Felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak csatolnia kell az előző év végi eredményéről szóló hiteles igazolást.

A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

A pályázatról, a támogatás mértékéről a Képviselőtestület dönt
2018. év október 31-ig.

4. § Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
(1)
a) első évfolyamos pályázó esetén a hallgatói jogviszony
létesítésének igazolása; és a középiskolai bizonyítványa
záró évfolyamának az átlag-eredménye a 3,5 átlagot eléri,
b) magasabb évfolyamokon a pályázat benyújtását megelőző szemesztert legalább 3,5 átlag-eredménnyel fejezte
be,
c) aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott
rászorultsági feltételeknek megfelel.
(2) A rászorultság vizsgálata az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a) az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg,
b) akinek családjában a lakhatást és megélhetést szolgáló
vagyontárgyakon felüli ingó- és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga a 2 millió Ft-ot nem haladja meg.
5. § Az elbírálásnál előnyt jelent:
(1) első évfolyamos pályázó estén:
a) országos tanulmányi versenyen helyezés elérése,
b) átlagot meghaladó kulturális, sportteljesítmény igazolása,
(2) magasabb évfolyamokon, aki:
a) szakterületén kimagasló eredményt ért el,
b) kutatómunkában vett részt,
c) tudományos publikációval rendelkezik, vagy
d) más módon kiemelkedő tevékenységében.
(3) A pályázat elbírálásakor előnyt élvez továbbá a pályázó, ha
a) családjában az eltartott családtagok száma 3 vagy több fő
b) eltartója, szülője tartósan beteg, rokkantnyugdíjas, vagy
egyedülálló
c) gyermeket nevel
d) kollégiumi ellátásban nem részesül.
6. § Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, aki az üllési, vagy
más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.”
A támogatás mértéke: Az ösztöndíj 6.000 Ft/hó összegig terjedhet.
A pályázatot a hallgató az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a kötelező mellékletekkel együtt 2018. szeptember 30-ig
nyújthatja be az Üllési Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy
postai úton. (a határidő elmulasztása jogvesztő) A formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető a
www.ulles.hu honlapról az „Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok”
link alatt. (Üllési Talentum ösztöndíj címen)
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Nagy Attila Gyula
polgármester

JÓGA
Jógázni várok minden érdeklődőt a Déryné Kulturális Központban
minden kedden és csütörtökön 18 órától.
A jóga életkortól és erőnléti állapottól függetlenül, hatékonyan növeli
az ízületek rugalmasságát.
Mindenkit szeretettel várok sok-sok éves tapasztalattal.
A program ingyenes.
Csóti Vilmosné
(tel: 62/282-195, +3630/613-1764)

www.ulles.hu

KEDVES OLVASÓ!
2018.08.16-án az Életmód klubban arról beszélgettünk, hogy mit
tehetünk az egészségünkért. Mivel nagyon meleg volt a teremben,
úgy döntöttünk, hogy kiülünk a teraszra. Az adott pillanatban a MOSTban változtattunk a viselkedésünkön, tettünk az egészségünkért.
Az első körkérdésre, hogy általában milyennek minősíti az egészségét, általában a jó, kielégítő, ritkán a nagyon jó válasz született. Ez
nem mindig egyezett volna egy külső szemlélő „ítéletével”. Volt, aki
szemlátomást rossz fizikai állapotban állította, hogy az ő egészsége
nagyon jó. Ez a döntés könnyebben elviselhetővé teszi a testi problémákat és segít a gyógyulásban is.
A második kérdésre, hogy mennyit tehet ön az egészsége érdekében, senki nem mondta, hogy semmit vagy keveset. A csoport
tisztában van vele, hogy ha jól akarjuk érezni magunkat, tennünk kell
érte. Summásan: Segíts magadon, az Isten is megsegít!
A harmadik kérdés, hogy akkor mit tehetünk a saját egészségünkért, nagyon sok lehetőséget vetett fel. Vannak közöttünk, akik az
idő múlásával egyre egészségesebbek, tehát tudnak valamit. Szerencsére Andrea szorgalmasan jegyzetelt, így hiánytalanul közkincsé
tehetem, bárki válogathat magának az ötletek közül.
1. Mozgás: Minden, ami személyreszabott, vagyis mindenkinek
magának kell megtalálni a neki valót. Lehet jóga, séta, tánc,
torna, biciklizés, kirándulás, szex, bármi, ami aktív mozgással
járó kikapcsolódás.
2. Kapcsolat a külvilággal: család, barátok, társaság, beszélgetés, szórakozás. Tudni segítséget kérni és elfogadni, észre
venni és adni mikor szükséges. Szeretni és szeretve lenni.
Ölelés és testi érintés. Nyitottság, alázat, nem elvárás csak

elfogadás, visszafogottság. Annyit adni, amennyit a másik el
tud fogadni. Érezni a körülöttünk levő természetet, állatokat.
3. Kapcsolat önmagunkkal: önbizalom, önszeretet. Időnként
csak önmagunkkal lenni, ha jól esik sírni, csak LENNI. Megtalálni az egyensúlyt a társas kapcsolatok és az egyedüllét
között. Tudni nemet mondani. Képesség a változásra, tanulás, humor. Hit önmagunkban és egy felsőbb segítő erőben.
Hála mindenért, az egészen aprónak tűnő dolgokért is. Nem
idegesíteni magunkat
4. Diéta: Azt együnk, ami a testünknek lelkünknek építő. Igyunk
elegendő vizet és mértékkel alkoholt.
5. Munka: A kertben, rendrakás a lakásban, főzés a konyhában.
Minden tevékenység, amit, ha elvégeztünk örömmel tölt el az
eredmény. Kihívás, alkotás.
6. Szórakozás, ami bármi lehet, ami kikapcsol, ami jó nekem.
Zene, színház, beszélgetés, séta stb.
Megegyeztünk abban, hogy minden segítheti az egészségünk
megtartását, helyreállítását. Néha nehéz eldönteni mi a jó nekünk,
néha tudjuk, de nehéz elkezdeni vagy folyamatosan tenni. DE! Tudjuk, hogy senki sem dönthet helyettünk és senki nem teheti meg
helyettünk.
Assisi Szent Ferenc imájával zárom soraimat: „Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj bátorságot,
hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni!”
Dr. Csonka Erika háziorvos
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NORDIC
WALKING

(ÉSZAKI SÍJÁRÁS)
Sétára hívom az érdeklődőket Üllésen – bothasználati tanácsadással.
Telefonon megbeszélt időpontban.
Csóti Vilmosné
(tel: 62/282-195, +3630/613-1764)

N
YÁRUTÓN
S. DUDÁS MÁRIA
Gyermek zsivaj messze hallik
Csengő csengve muzsikál,
Iskolások kacajától,
Újra hangos a határ.

JÓ, HOGY VAN,
AKIRE SZÁMÍTHATOK
A TERVEIM
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

Fakón sárgult levél között
Alma, körte integet,
Hogy megérjen, vágyón vár még,
Simogató meleget.
Szőlő szeme fénylőn csillan,
Mézédesen must csorog,
Szüret után, pince mélyén,
Hévér bortól mosolyog.

THM:

9,16 –
17,13%

Üres már sok madárfészek,
Fecske, gólya messze száll,
Ősz tündére festegetve,
Fagyos széllel cimborál.

Takarék Csoport
személyi kölcsönei
2% kamatkedvezmény
online igénylés esetén1

Fáradt földbe vetőgépből
Települnek csepp magok,
Hó-dunyhával télen fedve
Álmodnak szebb holnapot.

www.3atakarek.hu

Kamat: évi 7,99%-tól2
„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de
a szívünkben élsz és örökké ott maradsz”
Fájó szívvel emlékezünk
SZABÓ ANDRÁS
halálának 15. évfordulóján.
Felesége, lánya, unokái, veje
Emlékezünk továbbá elhunyt testvéreire
is!
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1

A 2 százalékponttal kedvezőbb kamatmérték elérésének feltétele a www.takarekcsoport.hu oldalon
történő online kölcsönigénylés.
A feltüntetett kamat elérésének feltétele a havi nettó 240 000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél Takarék Csoport
azon tagjánál vezetett lakossági bankszámlájára, ahol a személyi kölcsönt igényli. A feltüntetett THM meghatározása a 2018. július 02. napján érvényes kondíciók alapján,
3 millió forint hitelösszeg, 5 éves futamidő feltételezésével történt. A THM mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.
Reprezentatív példa: Fix Takarék személyi kölcsön/Takarék Prémium személyi kölcsön havi nettó 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával – online igénylés esetén: hitelösszeg:
3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat mértéke: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt ﬁx; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft;
visszaﬁzetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Takarék Csoport személyi kölcsöneinek részletes feltételei megtalálhatóak a választott Szövetkezeti
Hitelintézet vonatkozó Üzlet szabályzatában, az Általános Szerződési Feltételekben illetve a Hirdetményében, melyeket a Szövetkezeti Hitelintézet ügyfelei számára nyitva álló
helyiségekben és a Szövetkezeti Hitelintézet honlapján érhet el. A Takarék Csoport személyi kölcsönei kizárólag a www.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/
fontos-tudnivalok weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhetőek el. A Takarék Prémium személyi kölcsön a Takarék
Kereskedelmi Bank hálózatában, a Fix Takarék személyi kölcsön a Takarék Csoport további tagjainak hálózatában érhető el. A Takarék Csoport Hitelintézetei a bírálat
jogát fenntartják.
2
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Biztosítási ügynökség


Nyugdíjbiztosítások



Életbiztosítások



Baleset- és egészségiztosítások



Lakásbiztosítások



Vagyonbiztosítások



Gépjármű-biztosítások



Utasbiztosítások

Az UNIQA Biztosító
helyi képviselője:
Pesti Mária, biztosítási tanácsadó
Telefonszám: +36 30 658-9746
E-mail cím:

KEDVEZMÉNYES
FELTÉTELEK
AZ AGRÁRIUM
SZAKÉRTŐJÉTŐL
Agrár Széchenyi Kártya

Állami
támogatással

Igényeljen Agrár Széchenyi Kártyát a Takarék Csoporttól, így állami kamat- és kezességi díjtámogatásban
részesített hitelkonstrukcióval és szabad felhasználású hitelkerettel segítheti agrárvállalkozása likviditási
gondjainak megoldását.
Akár 100 millió Ft folyószámla hitelkeret, ami bankkártyával is felhasználható
Gyors és egyszerűsített hitelbírálat már akár 3 hét alatt
Fiatal gazdáknak akár 25 millió Ft hitel, lezárt üzleti év nélkül is
Akár ingatlanfedezet nélkül is igényelhető
További információért látogasson el weboldalunkra, vagy a több mint 1000 ﬁókunk egyikébe, ahol szakértő tanácsadóink a segítségére lesznek.

www.3atakarek.hu

maria.pesti@uniqa-net.hu

ÜLLÉS JÓKAI UTCA 20. SZÁM ALATT
VÁROM MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ
ÜGYFELEIM

INGYENES
INFORMATIKAI
KÉPZÉS

GINOP-6.1.2-15-2015-00001 sz. projekt
keretében kezdő, ingyenes informatikai
tanfolyam indul a Déryné Kulturális Központban, 2018. novemberében két hetes
időintervallumban. A tanfolyam gyakorlatorientált, könnyen elsajátítható ismereteket
ad, az elvégzését követően Tanusítványt és
Tabletet kapnak a résztvevők. A képzések
minimum 15 fő jelentkezése esetén indíthatók, a jelentkezők 16- 65 év közöttiek lehetnek. Nagyszámú jelentkező esetén a jelentkezési sorrend a meghatározó.
Jelentkezzenek minél hamarabb! Jelentkezni
a Déryné Kulturális Központban lehet, adatbekérő lap kitöltésével.
Telefon: +36-30/506-3159
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SZARAJEVÓI KALAND

CITERATÁBOR VOLT AZ
ALKOTÓHÁZBAN

2018.július 26-án reggel a Cibere csoport tagjai izgatottan
gyülekeztek a Déryné Kulturális Központ előtt. Mindannyian a
buszt vártuk, hogy elutazhassunk Szarajevóba, a 9. Nemzetközi
Gyermektáncfesztiválra. 7 óra előtt néhány perccel begördült a gyönyörű királykék Neoplan, amelyben már helyet foglaltak a hódmezővásárhelyi Kankalin Táncegyüttes Kisgömböc csoportjának táncosai.
Még hónapokkal ezelőtt megbeszéltük, hogy a két csoport együtt
utazik erre a fesztiválra. A sofőrök segítségével felpakoltuk a bőröndöket és a táncos ruhákat, és elindult a balkáni kaland.
A hosszú utazást énekléssel és a beszélgetéssel ütötte el a két
csoport, és este 6 órára értük el Szarajevót. A szállás és az ellátás
minden képzeletet felülmúlt. Egy 4 csillagos szállodában szállásoltak el bennünket, a svédasztalos étkezések során pedig roskadásig
megteltek az asztalok finomabbnál finomabb ételekkel. Péntek reggel a 2 csoport vezetői és képviselői a környező települések, Ilidža
és Hadžići város polgármestereinek fogadására mentek el. A többi
táncos Baščaršijába indult, hogy a háború áldozataira emlékezzenek.
Ezután elkezdődött a készülődés az esti felvonulásra és a fellépésre.
A felvonulást végigénekelte a csoport, Szarajevó utcái zengtek
a magyar énekszótól, és az utána előadott sárközi és jobbágytelki
koreográfia is osztatlan sikert aratott.
Szombat reggel Baščaršijában, a bazárban kezdtük a napot,
ahol egy helyi lány, Elma tartott számunkra idegenvezetést. A hely
nagyon hasonlatos a török bazárokhoz, sok-sok apró üzlettel, mecsettel, hamisítatlan keleti hangulattal. A nap gyorsan eltelt, az esti
fellépésre Kakanj városában került sor. A vacsora után, elfogadva a
görög csoport meghívását, a táncosok egy táncos mulatságon vettek részt, ahol tanították és tanulták egymás népeinek táncait.
A vasárnap reggelt már minden résztvevő nagyon várta, ugyanis
ezen a napon egy helyi aquaparkba látogattunk el. Itt egy kis csúszdázással, pancsolással és napozással pihenhettük ki az előző két nap
fáradalmait. Sajnos a délelőtt nagyon gyorsan elrepült, menni kellett
vissza a szállásra, és készülni az utolsó esti fellépésre és a felvonulásra. A műsort egy hatalmas park színpadán rendezték. A helyet
még a valamikori osztrák trónörökös, Ferenc Ferdinánd építtette, és
tele volt monarchia korabeli épületekkel. A műsorunk ismét nagy sikert aratott.
A fesztivál zárásaként a gyerekek egy diszkóban vehettek részt,
a vezetőknek pedig egy kis vacsorát szerveztek, ahol kölcsönösen
megajándékozták egymást a csoportok. Országokon átívelő új barátságok kötődtek ezen az estén, mely könnyes búcsúzással ért véget.
Különösen a görög és a török csoporttal kötődtek baráti kapcsolatok.
Másnap a reggeli után torokszorítva elköszöntünk Szarajevótól,
és kísérőnktől, Elmától is. Összeségében elmondható, hogy egy nagyon jó fesztiválon vehettünk részt, amelyen jó volt magyarnak lenni, mert a gyerekek maximálisan kitettek magukért, és méltóképpen
képviselték a magyar kultúrát, Üllést és a Fonó Néptáncegyüttest.

2018.július 23-27-ig 7 kezdő és 5 haladó citerás töltött ott el egy
felejthetetlen hetet.
Hétfőn lelkesen álltak a citerákhoz a kezdők, és mi haladók egyénileg segítettük őket, Elsőnek a Boci-boci tarka kezdetű gyermekdalt
tanítottuk, majd naponta jött hozzá egy-kettő.
Zoli bácsi minden nap főzött a bográcsban. (Mindig nagyon finom volt.) Ők, Matildka nénivel meglepetés csemegéket is adtak.
Volt: vattacukor, nyalóka, főtt kukorica, fánk, palacsinta, pattogatott kukorica…. A szülők is segítettek gyümölccsel, csemegékkel.
Gergőék mamája melegen hozta a sütit.
Megittunk 10l szörpöt 60 üveg szódavízzel. Az utóbbit Maróti Zoli
bácsi ajándékaként. Köszönjük szépen.
Péntek délutánra Pista bácsi szervezett egy záróműsort. Játszottunk szólóban, párosban, és szöveget is mondtunk, hogy kerek
legyen a műsor. A szülők, nagyszülők csodálattal hallgatták a színvonalas előadást, amelynek a végét egy fergeteges buli, és „szülői
értekezlet” zárta. Mindenki megelégedve távozott a briós kalács és
vattacukor tömkelegében.
Köszönjük Zoli bácsinak, Matildka néninek és Pista bácsinak a
tábor szervezését, lebonyolítását, és a szórakoztató citerázást.

Ótott Zsolt
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Írta: Soós Barbara és Soós Ottó
citerások

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET
NYÁRI ESEMÉNYEI!
Augusztus 29.

Mórahalom fürdőnapok.
Indulás: 8.00 órakor az Alkotóház elől!
Szeptember 12. Kirándulás Szarvasra.
Indulás: 8.00 órakor az Alkotóház elől!
Október 13.
Megyei találkozó Szegeden!
A részleteket a következő összejövetelen
beszéljük meg.

Az egyesület következő összejövetele a szokott időben szeptember
14-én 15.00 órai kezdettel lesz!
Lapuné Füredi Andrea

ÉLETMÓD KLUB
A következő alkalom szeptember 20-a (csütörtök) 17 óra Napos piac
épülete.
Téma: A cukorbetegségről a szakember szemével (Dr. Czékus Csilla)
Lapuné Andi

www.ulles.hu

ERZSÉBET NAPKÖZIS NÉPTÁNCTÁBOR ÜLLÉSEN

Már mintegy 15 éve szervezünk nyári tánctáborokat Üllésen, az
Erdei iskolában, és a hosszú évek alatt több száz táncos fordult meg a
táborainkban. Nemcsak üllésiek, hanem a környező településekről, sőt
a határon túlról is érkeztek hozzánk táborozók. Többen évek óta járnak
hozzánk, de vannak, akik már nem tanulni jönnek, csak a nosztalgia, a
régi táborok emlékei miatt keresnek fel bennünket. A tábor jó alkalom
arra, hogy a gyerekek kicsit kiszakadjanak otthonról, önállósághoz szokjanak, közös élményekhez jussanak, és természetesen néptáncot tanuljanak. Reméljük, még hosszú időn keresztül tudjuk biztosítani mindezt.
A tánctáborunkat általános iskolásoknak szerveztük július 16 és 20.
között. Idén az iskolán keresztül pályázatot nyújtottunk be az Erzsébet
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz, melynek köszönhetően sportszereket, játékokat vehettünk, kézműves alapanyagokat vásárolhattunk és a gyerekek kedvezményesen vehettek részt a táborban.
Most is eljöttek hozzánk magyarkanizsai barátaink, valamint már jó ismerősként köszönthettük a Tápéról érkezett táncosokat.
Célunk továbbra is az volt, hogy az üllési táborozók ismerjék
meg határon túli társaikat, tanuljanak egymástól, tapasztalják meg
azokat a hasonlóságokat és különbségeket, amelyet a többségben
vagy kisebbségi létben való élés eredményez. Ismerjék meg, hogyan
élnek, viselkednek a határon túli magyarok. Szeretnénk, hogy ennek
következményeként toleránsabbá, elfogadóbbá váljanak másokkal
szemben, és tudják, hogy a határ túloldalán is ugyanolyan magyar
emberek élnek, mint nálunk.
A táborba jelentkezők létszámát 3 korosztályra osztottuk. A
legkisebbek Ótottné Vörös Zsuzsanna, Gyuris Ágota és Ótott Zsolt
vezetésével bukovinai
játékokkal és táncokkal
(silladri, hóra, szirba,
hármas, karos, gólyás)
ismerkedtek. A középső csoport Zádori Zsuzsanna, Juhász Ágnes,
Juhász Ildikó és Hajnal
János
útmutatásával
felcsíki táncokat tanultak: zsukát, csárdást,
kezest, héjszát, zsidóst
és változtatóst. A legnagyobbakat Kiss Ilona
és Nagy Róbert vezette
be a magyarbődi táncanyagba és a palatkai
táncok rejtelmeibe.
A napi rendszeres
táncpróbák mellett jutott
idő a kézműveskedésre
is. A kézműves foglalkozásokon Czékus-De-

me Zita, Tóth Ágnes és a vajdasági gyerekek kísérői Tóth Ágnes és
Tóth Vilmos segítségével bőrkarkötők, kulcstartók, farpárnák, keszkenők, illatpárnák és gyöngykalárisok készültek. A szabadidőben
volt strandolás Mórahalmon, tábori „Ki mit tud?”, vidám vetélkedő,
közös éneklés és táncház a Pusztaszínházban a Rézhúros bandával,
valamint egy érdekfeszítő néprajzi előadás Patyi Zoltánnal. A gyerekek érdekességeket tudhattak meg a palócokról, Rózsa Sándorról és
ének tanulás közben megfigyelhették miben tér el a palóc nyelvjárás
a miénktől. Az ötödik nap végén egy mindent eldöntő vetélkedőben
mérhették össze tudásukat a csapatok, és végül mindenki jutalomban részesült: emléklapot és feliratos tornazsákot kaptak
Úgy gondolom, mindenki elfáradva, de élményekkel telve tért haza,
és sokan már most a jövő évi tábort tervezgetik. A korábbi barátságok
tovább erősödtek a magyarkanizsai és a tápéi gyerekekkel. Szeretnénk
köszönetet mondani a táborok megvalósításához nyújtott támogatásukért illetve segítségükért Sárközi Emília igazgatónőnek, az Erzsébet
a Kárpát-medencei Gyerekekért Alapítványnak, az Üllési Fonó Alapítványnak, az Önkormányzati Konyha dolgozóinak, a Déryné Kulturális
Központ munkatársainak, a Technikai csoportnak, a Maróti Heg-Szi
Kft-nek, Péter Mihálynak és Péterné Juhari Ágotának, Farkas Milánnak
és Szögi Mónikának, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőnek, Kiss
Ilonának, Gyuris Ágotának, Juhász Ágnesnek, Juhász Ildikónak, Zádori
Zsuzsannának, Czékus-Deme Zitának, Tóth Ágnesnek, Ótottné Vörös
Zsuzsannának, Nagy Róbertnek, Hajnal Jánosnak és mindenkinek, aki
segítette és támogatta táborunk megvalósulását.
A szervezők nevében Ótott Zsolt
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„ÜGYES KEZEK!”– ERZSÉBET TÁBOR
Az iskola végeztével 47 gyermek, öt felnőtt vezetésével egy hetes kézműves táborban vett részt. Programjaink a hagyományőrző,
környezet- és egészség tudatos, kreatív, valamint sportfoglalkozásokból álltak. Alkotóházban agyagrózsát készítettünk. Az ötletes
zsenília figurák egész héten készültek. Batikoltunk, felújítottuk a régi
foltos pólókat közben jókat játszottunk a szabadban. A tollaslabdázás, a pingpongozás kedvenc időtöltésünk volt. Jót kerékpároztunk
a Horgásztóhoz, ahol a tó körüli séta alkalmával jót beszélgettünk és
közben ismerkedtünk a madarak hangjával, növényekkel. A szegedi
kirándulás vidám volt, a Vadasparkban népszerűek voltak az elefántok és a gibbonok. A nagyon ügyes „ idegenvezetőnk” volt,( Papp
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Zsombor 7.oszt. tanuló), aki sok információt mesélt az állatokról. A
moziban sokat nevettünk, a gyerekek kívánságára pattogatott kukoricát és nagy adag üdítőt fogyasztottunk. Egész hét folyamán értékeltük a csapotok munkáját, a hét végén pontozásnak megfelelően választhattak maguknak ajándékot. Az utolsó nap kiállítást rendeztünk,
ahol a szülők is megtekinthették egész heti munkáinkat.
Köszönjük az Önkormányzati dolgozóknak a tábor helyszínek berendezését, az Önkormányzati konyhának a finom, készséges ellátást, a Polgármester Úrnak a levendulákat!
Szolnoki Tünde
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
A bölcsődében, óvodában sokat készültünk a 2018-2019-es tanév kezdésére. A
tanévet 84 gyermekkel kezdjük, és folyamatosan várjuk a továbbiakban is az óvodás
gyermeket. Nagy örömünkre szolgál, hogy
4 óvodai csoportban éljük a mindennapokat.
Két óvodapedagógus és 1 dajka néni került
felvételre.
A Bölcsődében 22 fő gyermekkel kezdjük
az idei tanévet is, majd folyamatosan jönnek
át az óvodába a kis ovisok és kerülnek felvételre új bölcsisek.
A bölcsőde, óvoda gyönyörű, kívül belül
megszépülve várja a gyermekeket. Hatalmas
munka volt a nyáron. Ebben segítségünkre
volt, Rácz Attila és csapata. Gyors és szakszerű tisztasági festéssel és mázolással
segítették a bölcsőde, óvoda szépülését.
Köszönjük a munkájukat!

A dajka nénik és a bölcsődei dolgozók a
nyári időszakban, mindent átmostak, fertőtlenítettek, átválogattak, tisztára varázsoltak.
Segítőink is voltak: Maróti Angéla, Farkas Liliána, Bokor Anna és Nagy Laura, akik
közszolgálati munka keretében segítettek a
bölcsődében, óvodában.
Juhász Blanka, Soós Judit, Bokor Emese, Lajkó Borbála, Görög Anna és Dinnyés
Dalma nyári munka keretében segítették a
mindennapokat. Köszönjük munkájukat.
Az óvó nénik gyönyörű barátságos dekorációval, rendezett termekkel várják a kis
óvodásokat, a kisgyermeknevelők a bölcsődéseket.
A dajka nénik és a kisgyermeknevelők,
varrás tudásukat megcsillantva, új drapériába öltöztették az öltözőket és a csoportszobákat!

A gyermekek mindennapjainak örömtelivé tétele, esztétikai érzékük fejlesztése, illetve környezetük szebbé tétele közös feladat,
nem csak a bölcsődei és óvodai dolgozók
tesznek ezért, hanem a fenntartó önkormányzat és a Technikai Csoport is.
Így kerültek javításra az udvari játékaink,
illetve javítás után csiszolásra, festésre. A
kerítésünk is javításra szorult, illetve új kerítés és kapu került kialakításra.
Sok-sok munka elvégzésre került. Köszönjük szépen!
Az öntöző rendszer karbantartása is
megtörtént, valamint igyekeztünk a zöld övezet frissítésére is.
A következő hónapban hírt adunk a csoportok mindennapjairól és a várható programjainkról!
A Csigabiga Óvoda és bölcsőde lakói

FOCIHÍREK
2018-2019 Megye II. Felnőtt Sorsolás:

2018-2019 Csongrád Megyei
2018-2019 Csongrád Megyei
U 19-s B - csoport
U.14-s B-csoport
CSENGELE KSE - ÜLLÉSI ISE
SZATYMAZ SE - ÜLLÉSI ISE
ÜLLÉSI ISE - ÁSOTTHALMI TE
2018.08.18 17:00
2018. 08. 19. 15:00 Üllési Sportpályán.
2018.09.07 15:30
ÜLLÉSI ISE - DESZK SC
ÜLLÉSI ISE - DESZK SC
ZSOMBÓ SE - ÜLLÉSI ISE
2018.08.25 17:00
2018.08.25 15:00
2018.09.14 15:30
KISZOMBOR KSK - ÜLLÉSI ISE
SZÉKKUTAS TC - ÜLLÉSI ISE
MÓRAVÁROSI KINIZSI -ÜLLÉSI ISE
2018.09.01 17:00
2018.09.01 15:00
2018.09.21 15:00
ÜLLÉSI ISE -CSANYTELEK SC
ÜLLÉSI ISE - CSANYTELEK SC
ÜLLÉSI ISE - RÖSZKE SK
2018.09.08 16:30
2018.09.08 14:30
2018.09.28 15:00
MÓRAHALOM VSE - ÜLLÉSI ISE
MÓRAHALOM VSE - ÜLLÉSI ISE
MÓRAHALOM VSE - ÜLLÉSI ISE
2018.09.16 16:30
2018.09.16 14:30
2018.10.05 14:30
ÜLLÉSI ISE - TÖMÖRKÉNY KSE
ÜLLÉSI ISE - TÖMÖRKÉNY KSE
ÜLLÉSI ISE - KISKUNDOROZSMAI ESK
2018.09.22 16:00
2018.09.22 14:00
2018.10.12 14:30
ST.MIHÁLY FC - ÜLLÉSI ISE
ST. MIHÁLY FC - ÜLLÉSI ISE
KSE BALÁSTYA - ÜLLÉSI ISE
2018.09.29 16:00
2018.09.29 14:00
2018.10.19 13:30
BAKS KSE - ÜLLÉSI ISE
KSE BALÁSTYA - ÜLLÉSI ISE
ÜLLÉSI ISE - RUZSA KSE
2018.10.20 14:30
2018.10.06 13:00
2018.10.26 13:30
ÜLLÉSI ISE - SZEGEDI VSE II
ÜLLÉSI ISE - APÁTFALVA SC
MAROS-MENTI UFC III. - ÜLLÉSI ISE
2018.10.27 13:30
2018.10.13 13:00
2018. 11. 04. 10
MÓRAVÁROSI KINIZSI - ÜLLÉSI ISE
RÖSZKE SK - ÜLLÉSI ISE
2018.11.04 13:30
2018.10.21 12:30
ÜLLÉSI ISE - FÖLDEÁK TC
ÜLLÉSI ISE - CSENGELE KSE
2018.11.10 13:30
2018.10.27 11:30
NAGYMÁGOCS SE - ÜLLÉSI ISE
MÓRAVÁROSI KINIZSI - ÜLLÉSI ISE
2018.11.18 13:00
2018. 11. 03. 10:30 Domaszék Sportpálya
ÜLLÉSI ISE - MINDSZENTI SPORT CLUB SE NAGYMÁGOCS SE - ÜLLÉSI ISE
2018.11.24 13:00
2018.11.17 13:00
ÜLLÉSI ISE - SZŐREGI RSE
2018.11.24 11:00
Köszönjük azoknak az üllési és üllési kötődésű vállalkozóknak, akik társasági adójukat felajánlották az Üllési ISE javára. Ezzel hozzájárultak, hogy
az Üllési utánpótlás (ovi foci, Bozsik programban U7, U9, U11, valamint U14 és U19 csapat), színvonalas körülmények közt és jó felszereléssel
sportolhasson. Ezáltal megfelelően tudják képviselni településünket a városi és magasabb költségvetéssel gazdálkodó klubokkal szemben.
Név szerint köszönet:
Bali Aktív Kft, Puskás és Erdélyi Kft. MR Sped Trans Kft. Maxicont Line Kft. Elektro Sun Kft.
Üllési ISE Elnöksége

11

www.ulles.hu

ÜLLÉSI TELEPHELYŰ, RÉGÓTA MŰKÖDŐ
FA NYÍLÁSZÁRÓ ÉS LAKATOS ÜZEMBE
KERESÜNK DOLGOZNI AKARÓ MUNKAERŐT.

FESTŐK, LAKATOSOK, ASZTALOSOK ÉS SEGÉDEK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
JELENTKEZNI A +36707763830-AS SZÁMON VAGY
SZEMÉLYESEN ÜLLÉS, DÓZSA GY. U. 9/A SZÁM ALATT LEHET.
CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Balla Attilának és
Ördög Alexandrának
július 21-én – 3790 grammal –
Attila Brendon nevű,
Balog Ádámnak és
Simon Ágnes Juditnak
augusztus 16-án – 3850 grammal –
Maja nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Fodor Sándor Norbert és Dudás Alexandra üllési lakosok július 21én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Mulati Jenő július 22-én (68 éves korában),
Mészáros Mihály augusztus 1-jén (66 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas – lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Albérletet keresek 3 kiskorú gyermekkel.
Telefon: +36 30/660-9537
--------------------------------------------------------------------------------------Barackos eladó 7370 m2 területen, műút mellett.
Érdeklődni: 06/30/345-5185
--------------------------------------------------------------------------------------Üllés, Móra Ferenc utca 12. szám alatti közművesített építési telek eladó.
Érdeklődni: 20/439-3226 telefonszámon.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
szeptemberi számának lapzártája:
2018. szeptember 17-én, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb HÉTFŐN 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!

