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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT

HULLADÉKGYŰJTÉS

A Képviselőtestület szeptember 11-én tartotta munkaterv szerinti
ülését.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: október 8. HÉTFŐ, október 22. HÉTFŐ

A képviselők az ülés keretében döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló Tájékoztató elfogadásáról,
– a 2018. évi határszemléről szóló szóbeli Tájékoztató elfogadásáról,
– a 2018-2023. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program
elfogadásáról (a programot a http://ulles.hu/kozerdeku-adatok/
onkormanyzati-koncepciok-szabalyzatok-programok link alatt olvashatják),
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, 2018/2019.
évekre vonatkozó munkatervének, valamint a bölcsődei intézményegység 2018/2019. évekre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról,
– a „TOP-2.1.3-15-CSI-2016-00005 kódszámú, Dózsa György, Móra
Ferenc, Erkel Ferenc, Olajos, Huszár utcák vízrendezése Üllésen”
tárgyban megindított Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás
eredményéről,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadásáról.
A képviselők a nyílt ülés keretében az alábbi rendeleteket alkották:
– a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól,
– a középfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról.
(a rendeleteket a http://ulles.hu/rendeletek link alatt olvashatják)
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyvet 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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2018. OKTÓBER
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
október 6-7.
Dr. Papp Zalán
06/20/9739-149
október 13-14.
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032
október 20-23.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
október 27-28.
Dr. Hursán Mihály
06/30/9986-139

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2018. október 1-jén, 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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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:

október 1. HÉTFŐ,
október 15., HÉTFŐ,
október 29. 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

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2018. október 9-én (kedden)
15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában, melyre
meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Aktuális kérdések.
ZÁRT ÜLÉS
3.) Az Üllési Talentum ösztöndíjpályázatok elbírálása
Nagy Attila Gyula
polgármester

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. OKTÓBERI befizetésének időpontja:
október 1-12-ig
7-14 óra között.
Pótbefizetés: október 24-én
7-14 óra között.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

11.30 – 14 óráig.

Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12-óráig van lehetőség.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

www.ulles.hu

EGÉSZSÉGVÉDELMI
HÉT
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy idén október 24-26-a (szerda,
csütörtök, péntek) és 29-30-a (hétfő, kedd) között lakosaink részére
ismét lehetőséget nyújtunk tüdőszűrésen, rákszűrésen, különböző
szűrővizsgálatokon való részvételre.
Mindenkit arra kérünk, hogy saját egészsége érdekében vegye
igénybe a szolgáltatásokat. A hét részletes programját minden családhoz szórólapon juttatjuk el.
polgármester,
egészségügyi és szociális dolgozók

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)

FALUGAZDÁSZ HÍREK
2019-2020. évi értékesítési betétlapok kiadása: Azok az őstermelők, akik 2020-ig hatályos igazolvánnyal rendelkeznek, kiadható
a 2019,2020. évekre szóló értékesítési betétlap. A betétlapok kiadását már októbertől
tudjuk intézni ügyfélfogadási időben, amihez
feltétlenül hozzák magukkal az őstermelői
kártyájukat.
Halász Zsolt
30/3372535

Czakóné Dudás Mónika
70/4893853

ÉLETMÓD KLUB
A következő alkalom október 18-a (csütörtök) 17 óra.
Helyszín: Napos piac épülete.
Téma: Alkossunk együtt (Hajdú Lászlóné,
Julika)
Lapuné Andi

KÖSZÖNET
Tóth Istvánné, Rózsikának köszönjük a két
virágot, amiket felajánlásként kaptunk tőle.
Valószínűleg a Polgármesteri Hivatal Tárgyalóját fogják díszíteni.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TANULÓK TÁMOGATÁSÁRÓL

Üllés Nagyközség Képviselő-testülete – a
„A középfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról” szóló 14/2018.(IX.12.)
önkormányzati rendelet alapján felhívást
tesz közzé a középfokú oktatási intézményekben tanulók számára. (a rendelet és a
pályázati adatlap elérhető a www.ulles.hu/
Rendeletek oldalon)
A rendelet alapján az önkormányzati ösztöndíjra jogosult a hátrányos helyzetű
Üllés nagyközségben állandó lakcímmel rendelkező
a) szakgimnázium nappali tagozatán a
szakképesítés és érettségi bizonyítvány megszerzése érdekében, vagy
a
b) szakközépiskola nappali tagozatán a
képesítés megszerzése érdekében
tanulmányokat folytató, hallgatói jogviszonynyal rendelkező, és a pályázat benyújtásának
időpontjában 25. életévét még be nem töltő
tanuló, az első szakképesítés megszerzéséig.
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei.
(1)
a) első évfolyamos pályázó esetén a
tanulói jogviszony létesítésének
igazolása; és az általános iskolai bizonyítványa záró évfolyamának az
átlag-eredménye a 3,5 átlagot eléri,
b) magasabb évfolyamokon a pályázat
benyújtását megelőző évfolyamot
legalább 3,5 átlag-eredménnyel fejezte be,
c) aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában
meghatározott rászorultsági feltételeknek megfelel,

(2) A hátrányos helyzet vizsgálata az alábbi
szempontok figyelembevételével történik:
a) az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb öszszegének 300 %-át 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.
A pályázat elbírálásakor előnyt élvez a
pályázó, ha
a) családjában az eltartott családtagok
száma 3 vagy több fő,
b) eltartója, szülője tartósan beteg, rokkantnyugdíjas, vagy egyedülálló, valamint a
c) a Kormányrendeletben adott tanévre
megállapított hiányszakmák egyikében tanul.
A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:
a) országos, vagy megyei szaktárgyi
versenyen helyezés elérése,
b) átlagot meghaladó kulturális, sportteljesítmény igazolása.
Az ösztöndíj mértéke 6.000 Ft/fő/hó, melyben maximálisan évente 5 fő tanuló részesülhet.
Nem részesülhet támogatásban az a tanuló, aki az üllési, vagy más önkormányzattól
hasonló célú, vagy egyéb más ösztöndíjban,
támogatásban részesül.
Amennyiben a pályázók létszáma meghaladja az 5 főt, úgy a Képviselőtestület a jövedelmi viszonyok vizsgálatával, továbbá
a rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezések
figyelembe vételével, rangsor felállításával
dönt.

A pályázatot a hallgató az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a kötelező mellékletekkel együtt 2018. október
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. (A középfokú oktatási intézményekben tanulók támogatása
címen)
A pályázathoz minden esetben csatolni
kell:
a) önéletrajzot,
b) lakcímkártya és személyi igazolvány
másolatát,
b) ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást vagy
tanulói jogviszonyról szóló igazolást,
c) a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát, és
d) egyéb, az érdemi döntést elősegítő
igazolásokat.
A középfokú tanulmányait kezdő pályázó
esetén a pályázathoz csatolni kell az általános iskola nyolcadik év végi bizonyítványának másolatát.
A középfokú tanulmányokat folytató pályázónak csatolnia kell az előző év végi eredményéről szóló hiteles igazolást.
A pályázat formailag érvénytelen, amennyiben abból a Rendelet 8. § (4)-(5)/(6) bekezdésében foglalt tartalmi elemek bármelyike
hiányzik.
A pályázatról, a támogatás mértékéről a Képviselőtestület dönt 2018. év november 15-ig.
Nagy Attila Gyula
polgármester

III. PÁLOSSZENTKÚTRA TARTÓ KISBOLDOGASSZONY NAPI
ZARÁNDOKLAT – 2018. SZEPTEMBER 1.
Gratulálunk a résztvevőknek!

Az indulás percei, Kopasz István Atya útjára indítja a zarándokokat.
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Kömpöci látogatás.

www.ulles.hu

INGYENES ALAKFORMÁLÓ TORNÁK ÜLLÉSEN
A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség 2018-ban elindította EFOP-1.8.6-17 projektjét, amelynek célja a pályázati felhívással összhangban a lakosság egészségfejlesztése, a
szabadidősport tevékenység elterjesztése és a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok számára, illetve, hogy a projektek révén
a kevésbé fejlett régiókban minél több típusú sportszolgáltatás fejlesztés valósuljon meg,
ezáltal minél szélesebb egészségfejlesztő testmozgás kínálat álljon rendelkezésre.
A Szövetség 30 hónap alatt három megyében (Csongrád, Békés és Bács-Kiskun) 65 településen szervez a lakosság számára szabadidősport rendezvényeket, Dél-alföldi Mozgolódó
néven.
Sportprogramjaink között szerepelnek eseti, valamint hetente, negyedévente és félévente
ismétlődő események, emellett három úgynevezett Mega Tártkapus Egészségfejlesztő és
Családi napot, illetve több lakossági kampányt és fórumot szervezünk.
A projektidőszak alatt több helyszínen is felelevenítjük a több évtizedes hagyománnyal rendelkező szabadidős sportágakat, mint például a nordic walkingot, lábtengót, asztaliteniszt,
görkorcsolyázást, kerékpár és vízi túrákat, illetve a szövetségünk által három évvel ezelőtt
elindított heti rendszerességű minden korosztály számára elérhető sajáttestsúlyos alakformáló fitness edzést.
Ezek az ingyenes alakformáló tornák Üllésen Gut Gabi irányításával zajlanak, melyekre a
Fontos Iskolában várunk szeretettel mindenkit kortól, nemtől, edzettségi szinttől függetlenül.
Rendezvényeinken kiemelt hangsúlyt kap az egészségfejlesztés, prevenció, céltudatosság és
a helyes táplálkozásra való ösztönzés.
További küldetésünk a hátrányos helyzetűek, nyugdíjasok és mozgássérültek illetve fogyatékkal élők felkarolása a szabadidősport terén.
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség

A 8. OSZTÁLYOSOK LÁTOGATÁSA A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Fiatal, pályaválasztás előtt álló 8. osztályos tanulók voltak a vendégeink. Ők lehetnek a jövő köz- kormánytisztviselői, jegyzői, vagy
polgármesterei.
Köszönjük a látogatást! Jó tanulást és kitartást kívánok a jövő
reménységeinek.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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DALKÖRÖK TALÁLKOZÓJA
XI. Dalostalálkozóját tartotta az üllési Estike Népdalkör szeptember 8-án délután az Üllés Nagyközségi Önkormányzat támogatásával, valamint a Déryé Kulturális Központtal közös szervezésben.
A rendezvényre való meghívást mind a 7 felkért vendég dalkör
elfogadta, Deszk, Zsana, Forráskút, Mórahalom, Bordány, Zsombó,
Csólyospálos dalosai jöttek el. Az utóbbiak énekét az üllési Királydinnye Citerazenekar kísérte.
A hazaiaknál közreműködött az ifjakból álló üllési Tücsök Zenekar, mely önálló műsorával is megörvendeztette a résztvevőket és
érdeklődőket.
Az éneklő csoportok tagjai személyes ismerősként üdvözölték egymást, hiszen évente többször is találkoznak a területi
dalostalálkozókon, ahol örömmel mutatják be korábbi és új dalcsokraikat. A találkozó közös énekléssel záruló része is nagyon hangulatos és sikeres volt.
A Mórahalmi Körzeti Televízió felvételt készített a teljes műsoról.
Végül sor került a köszönetet és elismerést kifejező virágok és
emléklapok átadására. A kulturális esemény közös vacsorával folytatódott, melyet a Czakó Sándor vezette zenekar szórakoztató programja követett.
Az Estike Népdalkör tagjai köszönik a támogatást és a segítséget Nagy Attila Gyula polgármesternek, a kulturális központ igazgatójának, Meszesné Volkovics Szilviának és munkatársainak, Juhász
Attila alpolgármesternek, Bokor József hangtechnikusnak, Czakó
Sándornak és társainak.

Meghívó


Az Üllési Írói Klub következÝ felolvasó délutánja
2018. október 1-én, 15.30 órakor lesz a
Déryné Kulturális Központban.
Saját versek mellett megemlékezünk
Janikovszky Éva ifjúsági íróról.
Vendég: Csigabiga Óvoda,
Szamóca csoport.
Minden érdeklÝdÝt szeretettel
várunk!

Rendezőség.
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ÚJ KENYÉR ÜNNEPE –
AUGUSZTUS 20.

Minden évben augusztus 20-án csodálatos
tűzijáték borítja be hazánk egét és ünnepel az
egész ország. Méghozzá nem is egy, hanem
számtalan dolgot, ugyanis ez a nap több vallási
és világi eseménynek is emléket állít. A nemzeti ünnepen az államalapítást, az államalapító
Szent István szentté avatását, valamint az aratás végét is ünnepeljük.
A hagyomány szerint az aratás után Szent
István-napra sütötték az új búzából készült első
kenyeret. Mivel új búzából sütni először augusztusban lehetett, ezért a hónapot az új kenyér
havának is nevezik. Az augusztus 20-ai ünnep
kihagyhatatlan része a kenyéráldás. A nemzeti
színű szalaggal kötött, frissen sütött kenyeret
először ünnepélyesen megszentelik, majd felszelik és végül szétosztják a darabjait.
A Déryné Kulturális Központban augusztus 22-én tartották az Új
Kenyér Ünnepét, melyen a hagyományok szerint a Nyugdíjas Klub
tagjait látták vendégül. A rendezvényt Juhász Attila, alpolgármester nyitotta meg, majd ezt követte a Fonó Néptáncegyüttes Cibere
Csoportja, akik fergeteges Dél-alföldi táncokkal örvendeztették meg
a közönséget.
Az Üllési Írói Klub tagja, Juhász Sándor „Megdolgoztunk a kenyérért régen” című versét Hódi Ádám adta elő, majd ezt követően arató
dalokat énekelt el nekünk a gyönyörű hangú Hódi Fruzsina. A fellépők
között a sort, de nem utolsó sorban, Juhari Laci bácsi által vezetett
Tücsök Zenekar zárta a vendégek nagy megelégedésére, akik az ismerős zene hallatán dalra is fakadtak.
A műsort követően Kopasz István
atya megszentelte az Új Kenyeret,
majd Farkas Györgynével, a nyugdíjas klub elnökével, Juhász Attila, alpolgármesterrel és Meszesné
Volkovics Szilvia, intézményvezetővel
megszegték és szétosztották a jelenlévők között.
Az ünnepélyes hangulatú termet friss kenyér illata lengte be…
Barna Beáta
Déryné Kulturális Központ

Köszönet:
Köszönöm ünnepi műsorunk szereplőinek a színvonalas előadást,
vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat.

Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Kulturális Központ
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10 ÉVES A LECSÓFŐZŐ ÜLLÉSEN
Tíz éve kezdtük el a már hagyománynak számító lecsófőző versenyt Üllésen – mondta Tanács Zoltán.
A csapatok hatalmas lelkesedéssel álltak neki a főzésnek ebben
az évben is, pedig reggel még lógott az eső lába és szemerkélt is egy
picit, de nem tudta eltántorítani a versenyzőket.
Főzés közben megkóstolhatták a résztvevők a Zámbó Róbert által
termelt chili paprikákat, amelyek igencsak erősnek bizonyultak, így a
résztvevők nem mertek ilyen versenyt bevállalni.
A kéttagú zsűri: Horváth Károlyné (a tavalyi év Lecsólovagja) és
Balogh Márta (önkormányzat részéről) különböző szempontok alapján zsűriztek. Figyelembe vették a fűszerezést, a különböző ízvilágot
is, amelyek eltértek a hagyományosnak tekinthető lecsótól. A konyhai remekek összetevőikben is különböztek egymástól, mert volt
köztük rizses, csirkeszárnyas, kolbászos, virslis, de megtalálható volt
a tarhonyás is. Újdonságnak számított a diabetikus lecsó, ez utóbbi
cukor nélkül készült, így akinek nem lehet cukros ételt fogyasztania
az is ehetett belőle.
A zsűri értékelése alapján az első helyezett a Királydinnye, a második helyezett az Asszonykórus, a harmadik helyezett pedig a MirrMurr csapata lett. A különdíjat pedig a Kultursokk csapata kapta.
A díjazottak a Zabosfa Kertész Kft. felajánlásait, valamint fényes
kupákat és okleveleket vehettek át, amelyeket Nagy Attila Gyula polgármester adott át, majd a 2018-as év Lecsólovagjává avatta Tanács
Zoltánnét.
A talpalávalót a Királydinnye Zenekar citerásai szolgáltatták, még
a polgármester is kedvet kapott egy kis muzsikáláshoz.
Barna Beáta
Déryné Kulturális Központ

Köszönet:
Köszönöm Zámbó Róbertnek a chili paprika kóstolót, a Zabosfa
Kertész Kft. (üllési zöldségbolt) tulajdonosának Kazi Péternek a hagyma, paradicsom, paprika felajánlást és a résztvevőknek, hogy megtisztelték rendezvényünket.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Kulturális Központ
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FOCIHÍREK –
OKTÓBERI
MÉRKŐZÉSEK
2018-2019 Megye II. felnőtt csoport:
KSE BALÁSTYA - ÜLLÉSI ISE
(helyszín: Balástyai sportpálya)
2018. 10. 06. 15:00
ÜLLÉSI ISE - APÁTFALVA SC
(helyszín: Üllési sportpálya)
2018. 10. 13. 15:00
BAKS KSE - ÜLLÉSI ISE
(helyszín: Baksi sportpálya)
2018. 10. 20. 14:30
ÜLLÉSI ISE - SZEGEDI VSE II
(helyszín: Üllési sportpálya)
2018. 10. 27. 13:30
2018-2019 Csongrád Megyei U 19-s
B – csoport:
KSE BALÁSTYA - ÜLLÉSI ISE
(helyszín: Balástyai sportpálya)
2018. 10. 06. 13:00
ÜLLÉSI ISE - APÁTFALVA SC
(helyszín: Üllési sportpálya)
2018. 10. 13. 13:00
RÖSZKE SK - ÜLLÉSI ISE
(helyszín: Röszkei sportpálya)
2018. 10. 21. 12:30
ÜLLÉSI ISE - CSENGELE KSE
(helyszín: Üllési sportpálya)
2018. 10. 27. 11:30
2018-2019 Csongrád Megyei U.14-s
B-csoport:
MÓRAHALOM VSE - ÜLLÉSI ISE
(helyszín: Mórahalmi sportpálya)
2018. 10. 05. 14:30
ÜLLÉSI ISE - KISKUNDOROZSMAI ESK
(helyszín: Üllési sportpálya)
2018. 10. 12. 14:30
KSE BALÁSTYA - ÜLLÉSI ISE
(helyszín: Balástyai sportpálya)
2018. 10. 19. 13:30
ÜLLÉSI ISE - RUZSA KSE
(helyszín: Üllési sportpálya)
2018. 10. 26. 13:30
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
A Manócska csoportban 16
kisgyerek kezdte el az óvodát
ebben a tanévben.
Nyolc kisgyerek jött bölcsődéből, ketten másik csoportból
csatlakoztak hozzánk, hatan pedig most kerültek először közösségbe. A reggeli elválás még néha nehéz, de napközben
már mindenki vidáman játszik. A kiscsoportosok kedvelt tevékenysége a gyurmázás,
a mozgással összekapcsolt éneklés, mondókázás, és a vidám zenére történő tánc.
Sok időt töltünk az udvaron, ahol a kis
motorokkal és háromkerekű biciklikkel a közlekedés alapjait sajátíthatjuk el az új KRESZpályán.

Megérkezett az ősz. A
szamóca csoport 23 fővel
lépte át az óvoda kapuit nagycsoportosként. Első héten
izgatottan meséltük egymásnak nyári élményeinket és megismerkedhettünk a két új kispajtással. Felelevenítettük az
előző években már jól működő szabályokat,
szokásokat és elkezdtünk visszaszokni az
óvoda mindennapjaiba. „Munkában” sem
volt hiányunk, hiszen a közlekedési park átadóján mi adtunk elő műsort a vendégeknek
és az óvoda többi lakójának. Ajándék rajzokat is készítettünk, melyek szebbnél szebbre sikerültek. Reméljük, hogy az idei tanév
olyan jó lesz, ahogy elkezdődött.

Andrea és Tünde óvó néni
Ágota és Mónika dajkanéni

A Szamóca csoport
óvó nénijei és lakói

A szeptembert 25 fővel
kezdtük, négy új kisgyermek
csatlakozott
csoportunkhoz.
Sokat nőttek és változtak a
gyermekek nyáron, önállóbbak, ügyesebbek
lettek. Érdeklődőek, sokat beszélgettünk, elmesélték nyári élményeiket, felelevenítettük
a tanult kedvenc dalainkat, mondókáinkat.
Az első napokban még ismerkedtünk az
új csoportszobánkkal, az új játékokkal és a
megújult udvarral. Birtokba vehettük a nyáron elkészült közlekedési pályát, ami nem
csak hogy jó móka, még kiváló tanulási lehetőség is. A szép őszi napokon sétákat tettünk és játszótereztünk, gesztenyét és arany
faleveleket gyűjtöttünk.
Köszöntöttük az új lakókat, a Manócska
kiscsoportot. Énekkel és apró ajándékkal
kedveskedtünk nekik, ahogy egy évvel ezelőtt velünk tették a nagyobb gyermekek.
Már nem mi vagyunk a legkisebbek, vigyázunk rájuk játék közben és megvigasztaljuk
őket, ha szükséges.
Simonicsné Polyák Mária, Náfrádi Szilvia és
Nagyné Nyerges Mónika
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A középső-nagy csoportos Süni gyerekek vidáman
és élményekkel tele érkeztek
vissza az óvodába.
Szeptember első hetei nagy részben a
szokások, szabályok felelevenítéséről és az
ismerkedésről szólt. Ismerkedtek a gyerekek
az új óvó nénikkel, a csoportba érkező új kislánnyal, valamint az óvoda legkisebb lakóival
a Manócskákkal, akiknek egy kis ajándékkal
is kedveskedtek a Süni gyerekek. A Sünik
létszáma így egy fővel növekedett 22-en lettünk. A jó időt kihasználva igyekeztük minél
több időt a szabad levegőn tartózkodni. Ellátogattunk a közeli játszótérre, ahová biciklikkel, motorokkal és rollerekkel érkeztünk.
Sokat játszottunk az ovi-focipályán, valamint
kipróbáltuk az új, csodaszép közlekedési parkunkat is, amely gyorsan a kedvenc játszóhelyünkké vált. Nagyon várjuk már a tanév
többi napját is, hiszen idén is nagyon sok
színes programon vehetünk majd részt.
Évi, Kitti és
Zita óvó néni, valamint Julika dajkanéni

„ELKÉSZÜLT…!”
Nagy nap volt az intézményünk életében
2018.09.12-e hiszen, ekkor került átadásra
egy MINI KRESZ -PÁLYA és ezzel egy újabb
álmunk teljesült!
Még egy évvel ezelőtt, amikor készültünk a XXII. Jótékonysági Estünkre, akkor
született egy közös döntés, hogy mi legyen
a cél azon kívül, hogy jól érezzük Magunkat,
mire fordítsuk majd a bevételt. Ekkor a Szülői
Szervezet tagjai és az intézmény dolgozói közösen hozták meg a döntést, hogy kialakításra kerüljön egy olyan új játszótér a gyermekek számára, ahol nem csak az ismereteik
gazdagodnak, hanem mozgás és képesség
fejlesztő tér is egyben és jól érzik magukat,
játszhatnak!!
Ekkor már a hely meg volt hozzá, itt szeretnék külön köszönetet mondani a fenntartó önkormányzatnak, Nagy Attila Gyula
polgármester úrnak, Borbás Zsuzsanna
jegyzőnek és a Képviselőtestület tagjainak,
valamint Czékus Péternek. Hiszen ez a porta, ahol megvalósítottuk a pályát megvásárlásra került még két évvel ezelőtt!
Majd jött az ötletelés, hogyan is alakítsuk ki a pályát. Külön köszönet ezért a kollégáknak, óvodapedagógusoknak, kisgyermeknevelőknek.
Ekkor már 2018 márciusa volt! Vártuk,
hogy elmúljon a tél és kezdődjenek a munkálatok!
Megfogalmazódott bennünk, hogy segítséget szeretnénk kérni, hogy biztos a legjobb
tervek valósuljanak meg, szakmai szemmel
is.
Ekkor hívtam segítségül dr. Pőcze Tünde
rendőr őrnagyot és Mucsiné Szabolcski Ágnes rendőr századost. Az olvadó hó maradványai között sétálgattunk velük és mondták
a jobbnál jobb ötleteket alig győztem írni.
Nagy köszönettel tartozunk ezért!

www.ulles.hu
Bármennyire gyerek méretű, bármennyire egyszerűnek tűnik a pálya, mégis feladta
a kérdést, hogy az igazi, kicsinyített mása,
milyen méretaránnyal is készüljön el. Ekkor kerestük meg Szabados László Műszaki
szakembert, aki eljött mért és azt mondta
egy cseppett sem izguljak segít! Így is lett
április 18-án jött az e-mail az első tervekkel
és néhány nap múlva már a kitűzött pályában gyönyörködtünk. Hálásak vagyunk,
hogy nem üllési lakosként segített rajtunk
Szabados László Úr.
A bekért árajánlatok jobbnál jobbak voltak, de számunkra a legmegfelelőbb feltételeket Sziládi Norbert a BONAVITUS KFT. tulajdonosa kínálta. Norbi a sok ezer munkája
között kereste az alkalmas időt, hogy kivitelezésre kerüljön a pálya. Majd JÚNIUS 05-én
kezdődtek a munkálatok. Sorfalat álltunk a
gyermekekkel és csodáltuk. Bámulatos volt
ahogy a gyermekek mondták: ”Óvó néni,
nézzük a nagy sárga gépet, ami markoló és
tolólap is van rajta és még forog is vele a
bácsi!
A másik kisfiú azt mondta: ”Óvó néni, ha
én nagy leszek akkor ilyen nagy sárga gépen
fogok dolgozni”

Köszönjük szépen a gyors és szakszerű
munkát és a hatalmas segítséget!
Festékünk már volt a MARÓTI HEG-SZI
KFT. jó voltából köszönjük szépen Maróti Zoltánnak, hogy támogatott bennünket a betonfestékkel.
Ekkor már a tanévvégét írtuk és sajnos
minden szakember igen elfoglalt volt, a festésben nem tudtak segíteni. Ez egy kissé el
is szomorított Bennünket!
Így kénytelenek voltunk augusztus végéig várni és ekkor Sztarek Beni apukája
Sztarek Zoli időt, energiát nem kímélve, beáldozva a hétvégéjét csak festett és festett!
Külön köszönetet szeretnénk neki is mondani!
Közben a pálya környezetét folyamatosan csinosítgattuk. A pénztárcánk egyre
laposabb lett, de fájt a fogunk még egy kis
házra is és, mint a mesében a három kívánság mikor teljesül, felajánlás érkezett a VÉSZ
ÜLLÉS Egyesület vezetőjétől Ambrus Erzsébettől, hogy az iskola támogatása mellett az
Egyesületi tagok az Óvodásokat is szeretnék
támogatni. Nagy köszönettel tartozunk ezért,
a gyermekek sok-sok rajzzal hálálták meg.
A parkosítás folyamatát Bálintné Dékány
Mónika segítette az általa nevelgetett kis

csemetékkel. Neki is köszönetet mondunk,
valamint a Vass Péter vezetésével működő
technikai csoportnak, aki a környezet kialakításában és csinosítgatásában vett részt!
…..és mondhatnám itt véget ért de
nem, mert erre a pályára már évek óta gyűjtögetjük a közlekedési eszközöket az előző
Jótékonysági Estek bevételéből, valamint
pályázati lehetőségeket megragadva. Ezért
külön köszönetet mondunk Papp Áginak, aki
az óvodát érintő pályázatok koordinálásában
hatalmas részt vállalt!
Köszönettel tartozunk még a kedves
szülőknek és nagyszülőknek, a gyermekek
hozzátartozóinak, a helyi vállalkozóknak és
magánembereknek is, hogy folyamatosan
támogatják elképzeléseinket!
Ördöghné Szekeres Tímea a Szülői Szervezet elnöke ünnepélyes keretek között elvágta a szalagot!
Az átadót a Szamóca csoportosok műsora zárta. A műsort Sziráki Lászlóné Icu óvó
néni és Nagy Barbara Barbi óvó néni tanította be Gyuris Dóra Dóri dajka néni segítségével. Nagyon ügyesek voltak a nagy Szamócák, köszönjük a gyermekeknek is!
Most pedig beszéljenek a képek:
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CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK

Klacsák Zsoltnak és Gábor Katának július
10-én – 2270 grammal – Léna Kata nevű,

Bozsák Zoltánnak és Gárgyán Beátának
augusztus 8-án – 2560 grammal – Ramóna
Viktória nevű,

Molnár Zsolt Csabának és Franek Anett
Erikának augusztus 25-én – 3780 grammal
– Nanett, nevű

Bodré Gábornak és Fábián Nikolettnek
augusztus 28-án – 2900 grammal – Hanna
nevű gyermeke született.

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:

Novák Ádámnak és Gyóni Erzsébetnek
augusztus 13-án – 3700 grammal – András
nevű,

ÜLLÉS JÓKAI UTCA 20. SZÁM ALATT
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK

Ábrahám-Tandari Zsoltnak és Szöllős Szabinának augusztus 13-án – 2310 és 2050
grammal – Zsombor és Dominik nevű,

Lippai Norbert és Budai Bernadett üllési
lakosok augusztus 25-én,
Peták Norbert üllési és Vajda Anikó
csólyospálosi lakosok szeptember 15-én
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Deme Orsika 2018. január 10-én, (41 éves
korában),
Csóti Gyapjas Ferencné (született: Magda
Rozália) augusztus 14-én (93 éves korában),
Monostori Viktória augusztus 23-án (72
éves korában) elhalálozott
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Zsemberi Istvánnak és Herédi Katalinnak
augusztus 18-án – 2110 grammal –
Zsombor nevű,

maria.pesti@uniqa-net.hu

VÁROM MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ
ÜGYFELEIM

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas – lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
------------------------------------------------------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 októberi számának lapzártája:
2018. október 18-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!
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

