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Közéleti Tájékoztató Lap

December 2. 16 óra
Ünnepi ŬƂƐǌƂŶƚƅƚŵŽŶĚ͗ŐƌŝŽůƚĄŶŶĠ͕
ĂDĄůƚĂŝ^ǌĞƌĞƚĞƚƐǌŽůŐĄůĂƚmůůĠƐŝƐŽƉŽƌƚũĄŶĂŬǀĞǌĞƚƅũĞ
ǌĞůƐƅĂĚǀĞŶƚŝŐǇĞƌƚǇĄƚŵĞŐŐǇƷũƚũĂ͗
ŐƌŝŽůƚĄŶŶĠĠƐ&ƺƌĞĚŝŶĚƌĞĂ͕
ĂDŽǌŐĄƐŬŽƌůĄƚŽǌŽƚƚŐǇĞƐƺůĞƚmůůĠƐŝƐŽƉŽƌƚũĄŶĂŬǀĞǌĞƚƅũĞ
&ŽŶſEĠƉƚĄŶĐĞŐǇƺƚƚĞƐƺŶŶĞƉŝŵƾƐŽƌĂ
ŶĞŬĞů͗ƌĚĠůǇŝ>ƵĐĂ
ĞŶĠů͗WŽƌĞŶĞŬĂƌ

December 9. 16 óra
mŶŶĞƉŝŬƂƐǌƂŶƚƅƚŵŽŶĚ͗DĂƌſƚŝŶĠ,ƵŶǇĂĚǀĄƌŝŝƚĂ͕
ĂƐŝŐĂďŝŐĂMǀŽĚĂĠƐƂůĐƐƅĚĞǀĞǌĞƚƅũĞ
ŵĄƐŽĚŝŬĂĚǀĞŶƚŝŐǇĞƌƚǇĄƚŵĞŐŐǇƷũƚũĂ͗
DĂƌſƚŝŶĠ,ƵŶǇĂĚǀĄƌŝŝƚĂ ĠƐĂƚƚĂŶĐƐ'ĞƌŐĞůǇŶĠ͕
ŶǇƵŐĚşũĂƐſǀŽĚĂƉĞĚĂŐſŐƵƐ
ƐŝŐĂďŝŐĂMǀŽĚĂĠƐƂůĐƐƅĚĞƺŶŶĞƉŝŵƾƐŽƌĂ
ͣDŝŬƵůĄƐ͟'ƌŝŵŵ-ƵƐǌ^ǌşŶŚĄǌǀŝĚĄŵĞůƅĂĚĄƐĂ
dĠůĂƉſǀĄƌĄƐ

December 16. 16 óra
mŶŶĞƉŝŬƂƐǌƂŶƚƅƚŵŽŶĚ͗^ĄƌŬƂǌŝŵşůŝĂ͕
Ă&ŽŶƚŽƐ^ĄŶĚŽƌůƚĂůĄŶŽƐ/ƐŬŽůĂƚĂŐŝŶƚĠǌŵĠŶǇ-ǀĞǌĞƚƅũĞ
ŚĂƌŵĂĚŝŬĂĚǀĞŶƚŝŐǇĞƌƚǇĄƚŵĞŐŐǇƷũƚũĂ͗
^ĄƌŬƂǌŝŵşůŝĂĠƐĞŵĠŶĠ'ǇƵƌŝƐDĂƌŐŝƚ͕ŶǇƵŐĚşũĂƐƉĞĚĂŐſŐƵƐ
&ŽŶƚŽƐ^ĄŶĚŽƌůƚĂůĄŶŽƐ/ƐŬŽůĂϯ͘ŽƐǌƚĄůǇŽƐƚĂŶƵůſŝŶĂŬƺŶŶĞƉŝŵƾƐŽƌĂ
ũĄŶĚĠŬĐ͘ĞůƅĂĚĄƐ- ,Žůůſ^ǌşŶŚĄǌǌĞŶĠƐŵƾƐŽƌĂ

December 23. 16 óra
mŶŶĞƉŝŬƂƐǌƂŶƚƅƚŵŽŶĚ͗EĂŐǇƚƚŝůĂ'ǇƵůĂ͕můůĠƐEĂŐǇŬƂǌƐĠŐƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌĞ
ŶĞŐǇĞĚŝŬĂĚǀĞŶƚŝŐǇĞƌƚǇĄƚŵĞŐŐǇƷũƚũĂ͗EĂŐǇƚƚŝůĂ'ǇƵůĂĠƐ<ŽƉĂƐǌ/ƐƚǀĄŶĂƚǇĂ
můůĠƐEĂŐǇŬƂǌƐĠŐƌĚĞŵĠƌĞŵĄƚĂĚĄƐĂ
ͣƐĂůĄĚĠƐ<ĂƌĄĐƐŽŶǇ͟ƌĂũǌǀĞƌƐĞŶǇĞƌĞĚŵĠŶǇŚŝƌĚĞƚĠƐĞ
<ŝƌĄůǇĚŝŶŶǇĞŝƚĞƌĂǌĞŶĞŬĂƌĠƐĂƐſůǇŽƐƉĄůŽƐŝ,ĂŐǇŽŵĄŶǇƅƌǌƅƐƐǌŽŶǇŬſƌƵƐƺŶŶĞƉŝŵƾƐŽƌĂ
<ĂƌĄĐƐŽŶǇƌĂŚĂŶŐŽůſ- DŽƐŽůǇƌĂ,ĂŶŐŽůſŬŵƾƐŽƌĂ
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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT

HULLADÉKGYŰJTÉS

A Képviselőtestület október 31-én rendkívüli ülést tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében Steyer tűzoltó autó beszerzéséről
döntöttek.
A Képviselőtestület zárt ülés keretében határozott az Üllés 070/16070/19 hrsz-ú területek megvásárlásáról.
(az önkormányzat Iparterület kialakítása Üllésen „c. pályázaton
150.000.000,- Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesült. A területek megvásárlásával 6 db közművesített ipari telket kíván kialakítani)
A Képviselőtestület november 20-án tartotta munkaterv szerinti ülését.
Az ülés keretében a képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló Tájékoztató elfogadásáról,
– Üllés Nagyközség 2019. évi belső ellenőrzési programja és a
2019. évi ellenőrzési terv időrendi táblázata elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Használati és Szolgáltatási
Szabályzata elfogadásáról,
– a 130/2018. (IX. 11.) önkormányzati határozat kiegészítéséről,
– a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesületének támogatás
iránti kérelméről.
A képviselők ezen ülés keretében módosították:
– az élelmezési nyersanyagköltségről szóló 9/2015.(VI.26.) önkormányzati rendeletet,
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és
azok térítési díjáról szóló 6/2014.(IV.10.)önkormányzati rendeletet és a
– a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016.(IV.13.)önkormányzati rendeletet.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– 1 db lakáscélú támogatás odaítéléséről – összesen 200.000
Ft összegben,
– a középfokú intézményekben tanuló helyi fiataloknak adható
ösztöndíj elnyeréséhez kiírt pályázati felhívásra benyújtott – 1
db pályázat elbírálásáról. A pályázónak a képviselők 6000 Ft/
hó támogatás ítéltek meg a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan.
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.
Attila Gyula
polgármester

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2018. december 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
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: december 3. HÉTFŐ, december 17. 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: december 10. 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. december 11-én (kedden) 15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában,
melyre meghívja a település lakosságát.
1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
3.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
4.) Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozása
5.) Étkezési térítési díjhátralékok
Nagy Attila Gyula
polgármester

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a 2018. decemberi térítési díj befizetésének időpontja:
december 3 – december 13.
Pótbefizetés: december 19.

7-14 óra között.
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

MI A HOSSZÚ ÉLET TITKA?

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNY TERMÉSZETBENI
TÁMOGATÁSA

104. születésnapján többek között ezt is elárulta Csongrád megye
egyik legidősebb embere, Tóth István üllési lakos.
Pista bácsit születésnapján, november 20-án többek között Nagy
Attila Gyula polgármester és a Délmagyarország című napilap főszerkesztője Bonifert Gábor is köszöntötte.
A látogatás alkalmával beszélt hosszú, mozgalmas életéről, és elárulta, szerinte mi a hosszú élet titka? „Minden reggel egy stampedli”
(vérnarancsos pálinka)
Településünk legidősebb embere szellemi frissességét olvasással
őrizte meg. Nagyon szeret olvasni, mai napig mindennap kiolvassa
a Délmagyart.
Pista bácsi! Kívánunk még hosszú, egészségben eltöltött éveket!
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT UTÓSZÓ

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 20/A. § szerint
• azon gyermekek, akik 2018. november 1. napján Üllés Nagyközség Jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 6.000 Ft értékű természetbeni támogatásban részesülnek Erzsébet-utalvány
formájában.
• azon gyermekek, akik 2018. november 1. napján Üllés Nagyközség jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, 6.500 Ft értékű természetbeni
támogatásban részesülnek Erzsébet-utalvány formájában.
Az utalványok kiosztását az Üllési Polgármesteri Hivatal pénztárában
hétfő és csütörtök 8-12 óra között – középiskolai és felsőoktatásban
résztvevők tanulói jogviszony igazolásával – 2018. november 26.
napjától megkezdtük.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

KÖSZÖNET
Dudás Ferencnének
(Üllés Wesselényi utca 25.)
köszönjük a két szép virágot,
amit felajánlásként kaptunk tőle.
A virágok a polgármesteri hivatali folyosóját díszítik.

SAKKSZAKOSZTÁLY
Az Üllési Sakkszakosztály szeretettel várja ifjúsági korú, versenyszerűen sakkozni akaró fiatalok jelentkezését! Tel: 06-70-515-6934
Az Egészségvédelmi Hét idén október 24 – október 30-ig tartott (5
nap) számos szűrővizsgálattal, vér- és vizeletvizsgálattal, tüdőszűrővel, különböző előadásokkal.
A hét sikeres megrendezéséért köszönetet mondok Dr. Ország Orsolya és Dr. Csonka Erika háziorvosoknak; Kiss Ilona védőnőnek;
Móczár Gabriellának, a Szociális Központ tagintézmény-vezetőjének;
Ádám Mihályné asszisztensnek; Meszesné Volkovics Szilviának a
Déryné Kulturális Központ igazgatójának és az intézmény dolgozóinak; Vass Péternek, a Technikai Csoport vezetőjének és a csoport
dolgozóinak; a Marótiné Hunyadvári Zitának, a Csigabiga Óvoda és
Bölcsőde igazgatójának és az intézmény dolgozóinak; Hajdú Lászlónénak; Egri Zoltánnénak, a Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportja
elnökének és a csoport tagjainak, az Üllési Életmód Klubnak; a Szent
Pál Patikának; az Üllési Alkotóház tagjainak.
Balogh Márta

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2018. DECEMBER
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
december 1-2
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032
december 8-9.
Dr. Papp Zalán
06/20/9739-149
december 15-16.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
december 22-23.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
december 24-26.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
december 29-31.
Dr. Hursán Mihály
06/30/9986-139
2019. január 1.
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FALUGAZDÁSZ HÍREK
– 2019-2020. évi értékesítési betétlapok kiadása:
A 2016-ban igényelt őstermelő igazolványok érvényessége
2018.12.31-én lejár! Újdonság, hogy ezeket az őstermelői igazolványokat 2018.őszétől 2019.03.20-ig lehet érvényesítetni, amennyiben az őstermelői jogviszony folytonosságát szeretnénk. E határidőre
különösen a főállású őstermelők figyelmét hívnám fel. Arra kérném
a termelőket, az év eleji dömping elkerülése miatt, már az idén érvényesítessék igazolványukat. Akik már január első felében értékesíteni szeretnének, feltétlenül még ebben az évben érvényesítessék
őstermelői igazolványukat. Érvényesítéskor az igazolvány nem változik, csak két értékesítési betétlapot (2019. 2020.) kapnak
a termelők. Az őstermelői kártyát, kérem
hozzák magukkal, mert csak akkor lehetséges az érvényesítés!
– Gyümölcsös bejelentése: Felhívnám a termelők figyelmét,
hogy a 2500 m2-nél nagyobb, 2018.01.01.előtt telepített gyümölcsösöket 2018. december 31-ig be kell jelenteni a kormányhivatalhoz.
Aki rendelkezik ilyen gyümölcsössel kérem keresse a falugazdászt,
segítség nyújtás végett vagy a 2. számú bejelentő lap letölthető
csmkh.hu oldaról/elérés lépései: csmkh.hu;ügymenetek(ügymenet
leírások) a megjelenő táblázatban a „kulcsszavak”-hoz beírni, hogy
gyümölcsös,ekkor megjelennek a gyümölcsössel kapcsolatos dokumentumok, ezek közül a 2.számú bejelentőt kell kiválasztani.
– Zöldkönyves tanfolyam: 80 órás növényvédelmi tanfolyam
indul Balástyán az Agro Malom Gazdabolt szervezésében 2018. november 27-én. Érdeklődni Lajkó Tibornál lehet: 30/381-3887
– Agrárfórum: A NAK Agrárfórumot tart 2018. december 3-án
Mórahalmon 10h-tól, melynek központi témája a kutak engedélyezése lesz. Részletekről érdeklődjenek a falugazdászoktól.
– Másodvetések: A bejelentett másodvetések esetében a betakarítás dátumát is jelenteni szükséges 15 napon belül.
Minden ügyintézéshez kérjük hozzák magukkal az őstermelői kártyájukat!
– Ügyfélfogadás: Az év végi ünnepek és szabadságolások miatt december 18-ig lesz ügyfélfogadás
hétfő, kedd 8-16h-ig Halász Zsolt
30/3372-535
csütörtök
8-12h-ig Czakóné Dudás Mónika 70/4893-853

Kedves egykori/jelenlegi fonós barátunk!
Hagyományos Mikulás-ünnepségünkre idén is izgatottan várunk
2018. december 8-án délelőtt 10 órára! Gyermeket/ket és a
(táncos) cipőket készítsétek elő! Kérünk, december 3-áig, mindenképpen jelezd felénk az Üllési Fonó facebook oldalán üzenetben illetve +36-30/483-99-94 számon, hány 14 év alatti gyermekkel érkezel.
Szeretettel vár a Fonó!
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TÁJÉKOZTATÓ A
POLGÁRMESTERI HIVATAL
DECEMBERI ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Polgármesteri
Hivatal 2018. december 27-től 2018. december 28-ig IGAZGATÁSI
SZÜNET miatt zárva tart.
Ügyfélfogadás 2019. január 2. napjától (szerda) a megszokott ügyfélfogadási időben.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Üllési
kormányablaka, valamint a települési ügysegéd december hónapban
a megszokott ügyfélfogadással várja az ügyfeleket.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

VÉSZ ÜLLÉS EGYESÜLET HÍREI

Vállalkozók és Értelmiségiek Szövetségének bálja
Előzetes!
Időben szólunk!

2019.01.19. 19 órától

kerül megrendezésre a IV. Jótékonysági Estünk.
Részletek később!

www.ulles.hu

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT AZ 1956-OS
FORRADALOM HŐSEIRE! – ÜLLÉSI
MEGEMLÉKEZÉS MŰSORRAL ÉS KIÁLLÍTÁSSAL

Hatvankét évvel ezelőtt, 1956 október 23
–án a magyar nép úgy döntött, hogy lerázza
a diktatúrát, szembeszáll az idegen megszállókkal és szabad, független nemzetként éli
tovább az életét. A magyarság harcot kezdett, melyet a világ megdöbbenéssel figyelt.
Hazánk 1956-ban a korszak legnagyobb birodalma ellen kísérelte meg kivívni szabadságát. Húsz napig tartott a véres küzdelem,
hősöket teremtve, a magyarság iránt örök
elismerést és tiszteletet ébresztve.
Az 1950-es évek Magyarországa egy félelemmel és igazságtalanságokkal teli világ
volt, melyben népünk egy ránk erőltetett
ideológiától és egy megszálló hatalom által
vezetőnkké emelt diktátortól szenvedett.
Október 23-án az egyetemi ifjúság és a
hozzá csatlakozó tömeg azt mondta: ne legyen akárhogy! Elég volt a megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból,
az éjszakai elhurcolásokból és a rögtönítélő
népbírósági perekből.
Ezt az érzést adták át a hallgatóságnak az
üllési Fontos Sándor Általános Iskola nyolcadikos tanulói ünnepi, megemlékező műsorukban. Több heti felkészülés után színvo-

nalas zenés előadásuknak kétszer is helyet
adott Üllésen a Déryné Kulturális Központ,
amelyekben öröm volt látni, hallani, hogy a
diákság mennyire átvette 1956. üzenetét és
mennyire fontos ápolni azt. Emelte az ünnepi hangulatot a „Szabadság, függetlenség”
című kiállítás is, amelyet a szegedi Meritum
Egyesület tagja Szanka József, gyűjtő bocsátott a kulturális központ részére. A kiállítást több mint egy hétig tekinthették meg
az idelátogatók.
Barna Beáta
Déryné Kulturális Központ

Köszönöm Tasi Zoltánné, Hódiné Vass
Magdolna tanárnőknek és Megyeri Péter
tanár úrnak a felkészítést, a 8. osztályos tanulóknak pedig a színvonalas előadást. Köszönetet mondok Szanka Józsefnek, a Meritum Egyesület tagjának, hogy rendelkezésre
bocsátotta a kiállítás anyagát.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ
igazgató

ÉLETMÓD KLUB
A 2018-as év igen tartalmas és változatos volt a klubot látogatóknak!
A 2019-es évben is szeretnénk hasznos ismeretekkel kellemes légkörrel, családias hangulattal várni a hozzánk ellátogató régi és új tagjainkat! Változatlan időpontban minden hónap
harmadik csütörtökén 17.00 órai kezdettel! Dr. Csonka Erika szakmai felügyelete és hasznos
tanácsai mellett többféle előadókkal kézműves foglalkozással, kirándulással várunk továbbra is sok szeretettel mindenkit!
Novemberi alkalmunkon Nagy Máté diétás
szakács osztotta meg velünk személyes tapasztalatait és készített nekünk kalóriaszegény finom vacsorát, amit ezúton is köszönünk!
Évzáró ünnepségünk 2018. december 13-án
16.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a
Bali étteremben! Mindenkinek áldott békés
ünnepeket kívánok!

TEODOROVITS
FERENC

TERMÉSZETVÉDELMI
VERSENY

Az ásotthalmi ORCHIS Természetvédelmi
Egyesület a tizenharmadik alkalommal hirdette meg hagyományos természetvédelmi
versenyét a Homokháti kistérség általános
iskoláinak.
A verseny célja, hogy megismertesse a
gyerekekkel a kistérség természeti értékeit,
az itt élő védett növény- és állatfajokat, és
felhívja a kistérségben élők figyelmét értékeinkre.
Az október 26-án délután megrendezett
versenyen öt csapat vett részt. A verseny
helyszíne hagyományosan az ásotthalmi Petőfi Sándor Művelődési Ház volt.
A 3 fős csapatok az előre kiadott szakirodalom alapján készülhettek fel. A verseny első része írásbeli feladatokból állt. A
feladatlapokon Teodorovits Ferenc életéről,
a Körös-éri Tájvédelmi Körzetről és a kistérség természeti értékeiről szóló kérdésekre
válaszoltak, és egy vaktérképen a kistérség
védett területei közül tízet kellett megnevezniük. A verseny következő részében diafelismerés volt a kistérség védett növény- és
állatfajaiból. Végül térségünk jellemző fa- és
cserjefajai közül kellett tizenötöt felismerni
a levél vagy a termés alapján. Ezután a versenyzők Dr. Molnár Gyula előadását hallgatták meg, a zsűri pedig kijavította és értékelte
a gyerekek feladatlapjait.
A pontszámok összesítése után került
sor az eredményhirdetésre. A szoros versenyben iskolánk csapata: Hódi Kristóf (6.
b osztály), Tóth Barnabás (6. b osztály) és
Papp Zsombor (7. osztály) az első helyen
végzett. Minden résztvevő az új ismereteken, élményeken kívül könyvjutalomban is
részesült.
Köszönjük Hódiné Vass Magdolnának,
hogy kis csapatunkat a helyszínre szállította.
Kocsisné Hecskó Ágnes

Füredi Andrea
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EGY
„TÖKÖS-NAP”
ÜLLÉSEN

Az idei Tökös-napon is gyönyörű őszi idő
volt. A helyi termelők szorgoskodtak az üllési
Alkotóház udvarán, hogy a terített asztalokra szép formásan kitegyék a terményeiket.
A gyerekek addig tökfaragással foglalták le
magukat, lelkes munkával szebbnél szebb
töklámpások készültek.
Több mint 20 kiállító helyezte ki portékáit
a látogatók számára: Csóti Vilmosné, Dobai
Antalné, Fodor János, Fodor Jánosné, Hajdú
László, Hecskó Józsefné, Hunyadvári István,
Móra Istvánné, Nagy Istvánné, Németh
Tibor, Peták Vilmosné, Pintér Ferenc, Pintér Ferencné, Sári Bianka, Sári Zita, Sáriné
Módra Mária, Sutka Lajosné, Tanács Ferenc,
Tanács Ildikó, Tanács Zoltán, Tanács Zoltánné, Tari Sándor, Tóthné Ördög Anita, Zámbó
Róbert és Zsemberi Mihály.
Többek között fűszerpaprikákat, krumpli
féléket, gyümölcsöket hoztak, de megtalálhatóak voltak köztük különféle lekvárok, mézek és befőttek is, mi szem-szájnak ingere. A
palettát a különféle alakú és színű dísztökök
színesítették.
Köszönjük a termelőknek, hogy kiállították a terményeiket, Szolnoki Tünde tanítónőnek a gyerekek foglalkoztatását.
Barna Beáta
Déryné Kulturális Központ
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IX. CITERÁS TALÁLKOZÓ ÜLLÉSEN
A citerások évente többször, több településen tartanak találkozót, ahol mindig a
helyiek a házigazdák – így itt Üllésen a Királydinnye Citerazenekar védnöksége alatt
találkoztak a környékbeli zenészek, de voltak
messzebbről meghívottak is a résztvevők
között. Már hagyománynak számít, hogy
minden év októberében a Déryné Kulturális
Központ ad otthont a rendezvénynek, ahol
közel 150 fő találkozik és adják át egymásnak zenei élményeiket.
A házigazda Királydinnye Citerazenekar
2009-ben alakult meg. Az üllési felnőttekből álló csapatban mindenkinek volt citerás
múltja, így együtt zenéltek tovább. Ennek
eredményeképpen 2011-ben elnyerték az
Üllés Kultúrájáért Érdemérmet. Azóta is nagy
gondot fordítanak a népzenei hagyományok
átadására és ápolására, folyamatosan vannak újabb és újabb jelentkező gyermekek,
akik szeretnének megismerkedni a hangszerrel és citerázni tanulnak.
A rendezvényt a kulturális központ igazgatója, Meszesné Volkovics Szilvia nyitotta
meg. Az idei esten is a házigazda mellett
más települések zenei csoportjai is részt
vettek: Királydinnye Citerazenekar gyermek
csoportja, az ősi Vadrózsa Citerazenekar, az
Őszirózsa Népdalkör Forráskútról, a helyi
büszkeség Bárkányi Renáta, a Csólyospálosi
Asszonykórus, Szankról a Kéknefelejcs Dalárda és Citerazenekar, majd a befejező záródalnál kiegészült a Királydinnye Citerazenekar a legkisebbekkel is. A citerázást követte
az emlékoklevelek átadása és a jó hangulatú
tombolahúzás, ahol a fődíj egy citera volt. A
finom pörköltvacsora és a késő estig tartó
citerás nótázás után kellemes élményekkel
telve búcsúztak a vendégek.
Barna Beáta
Déryné Kulturális Központ

Köszönöm a Technikai Csoportnak az
ízletes marhapörköltet, Berkó Imrének, Berkóné Masír Borbálának, Soós Emíliának, és
a Királydinnye Citerazenekarnak, valamint
közvetlen kollégáimnak a munkáját a rendezvényen.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ
igazgató
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"LÚD-TOLL"

EGY KIS TÖRTÉNELEM……
ÁRPÁDKÖZPONT
Ez volt Üllés neve 1948-ig. Biztos foglalkozások jellemezték településünket 10-15 éves időtartamban. Régen volt, mint a mesében.
Ez nem mese és nem meskete. E történet, amit most leírok, 1948
előtti időket idézi fel, a családokról, fiatalokról.
Árpádközpont a mi ősi falunk híres volt a kétkezi iparáról, boltjairól, kereskedéseiről. Valamennyi tulajdonos a vegyeskereskedést
tartotta a legbiztosabb iparnak, a biztos munkának, a család megélhetésének. Minden boltban volt élelmiszer, sok füstölt húsféle létezett. Sonka, kolbász, szalonna, ezek voltak a leglényegesebbek. Kenyér az ritkán volt, mert a lángost, cipókat, kenyeret otthon sütötték.
Ebben az ágazatban szinte natural gazdálkodást folyt. A mai Erdélyi
úton volt - az egyetlen - a Simon-féle búza-sültek árusítása. Sikere
volt frissen készült és finom süteményeknek, de nem volt kielégítő.
Tejtermékek is léteztek: tej, túró, vaj. Ezek mellett kockacukor, kristálycukor, porcukor is kínáltatta magát.
Árpádközpontban, a jelenlegi Dorozsmai út mentén – a baloldalon – Varró Mihály üzlete bő áru választékban jeleskedett. 1 literes
fedett, átlátszó üvegekben árulták a cukrocskákat, a „gyerekbe valókat” – mondták az akkori kereskedők.
Kelet felé haladva a baloldalon Huszár Gergely röfös üzlete várta a divatos ruhakészleteivel, méteres anyagokkal a vásárlókat. Ebből az áruból
bőség volt. Mindenki választhatott ruhaanyagot, de ezeket varróhoz kellett vinni, testméretre szabni, hogy csinos legyen a vásárló személyisége.
Tovább haladva a baloldalon kelet felé, Tari Gergely vegyeskereskedése létezett. A látogatók sokasága hömpölygött ide, mert mellette a Szalay-féle kocsma és vendéglő létezett. Mindenki igyekezett
a pénzt ruhára váltani - főleg férfiak. Majd a maradékkal kocsmába
„tévedni”, „vidulni”. Itt szétvált a férj és feleség, a nők tovább mentek a jobb oldalon lévő üzletekbe a divatosabb anyagokat felkutatni,
alkuval árat csökkenteni, mert ez általában csütörtöki napokon volt,
ekkor volt a heti piac és vásár Árpádközpontban.
Az üzletekben mindenhol a tulajdonosok családja folytatta rendületlenül az árusítást. Kirakatokat rendeztek be, mint pszichológusok, meggyőzően dicsérték az áruikat, az egész család tevékenykedett. Öltözékük
is mind egyenruhaszerű volt, - divatot mutatott akkor. A család minden
tagja megtanult meggyőzően beszélni, kereskedni, mint a képzett jogtudósok. Felkészültek az életre, megélhetésre, ezek mellett nagy családi
összekötődés, szeretet alakult ki a család minden tagja között.
A munka mellett szórakoztak is, főleg a téli estéken, szombaton vagy vasárnap. E nap valamelyikén bált, bálokat, előadásokat
rendeztek a Szalay-féle vendéglőben, kultúrházban. Akkor már létezett színpad is. Itt foglalt helyet rendezvényeken az öttagú zenekar. A dobos Gyúki János volt. Jazz módjára pergette a dobokat.
A bőgős Huszta Gergely, aki művészi módon pengetett, pergetett.
A cimbalmos Kocsis Imre bácsi volt. A kezein könyökvédők voltak,
hangcsökkentésre is használta, de védelemre is szolgált. Klarinétos
Horváth Mihály, aki vitézeket utánozva játszott. Kocsis Miska bácsi
„mélynövésű”, hegedűn játszott, ő volt az igazi prímás. Mindent tudott, az akkori mód kívánsága szerint.
A bálak délután ötkor kezdődtek, féltizenkettőkor befejeződtek.
Nyári szombatokon és vasárnapokon nem volt rendszeresen mulatozás, mert a munka volt a lényeg. A lányok már ekkor is vonzóak,
csinosak voltak. Mini ruha ekkor még nem létezett, de testhez állóak
igen. Illatszerek is léteztek. A fiúk magas szárú csizmában, kalapban
ropták a táncokat a lányokkal. Édesanyák a terem két hosszú oldalán
gardimamáskodtak, vigyáztak lányaikra! Ekkor még gázlámpa adta
a zeuszi fényt, de nem mindig. Volt, hogy kialudt mindkét fényt adó
lámpa. Ekkor aztán lett ám sikoly. A rendészek, a karszalagos emberek tettek róla, hogy visszatérjen a zeuszi fény. A buli fokozódott
féltizenkettőig. Sokszor elhangzott a csizmák összeverése, s közben
Ratílomoztak a fiúk, legények a lányokkal: Rati-Rati-Ratitom - mondták és verték a csizmájukat. A zenekar vezetője és a főrendező kö-

zölte a buli végét. Eljátszották a Vakpalit, a tánc, a szórakozás végét
jelentette. „Vakpali-Vakpali mindent lát! Szemüvegen át.” Rendőrök
is erősebb szolgálatba léptek. Vége lett a bulinak. Békésen oszlott a
tömeg, mindenki hazaindult, hazatért. Várták a következő hetet, de
lehet, hogy hétközben, csütörtök este csutriztak (házi bál) is valahol!
Így mulatott a család egykor, de nem rendszerességgel, mert
akkor is a munka volt a lényeg. Ez biztosította a folytonos életet, ha
nem kis nehézségekkel is.
Seres Lajos

HULLADÉKUDVAR
NYITVA TARTÁSA

A hulladékudvar az alábbi nyitva tartással várja a település lakosságát:
nap
délelőtt
délután
hétfő
8-11 óráig
14-17 óráig
szerda
8-11 óráig
14-17 óráig
szombat
9-12 óráig
1220 – 1720 óráig

HORGÁSZ HÍREK!
Az Árpád Horgász Egyesület értesíti a Tisztelt Tagságot, hogy december 15-én 17 órától Horgászegyesületi közgyűlést tart a Déryné
Kulturális Központban.
Napirendek: 2018 évi beszámoló, 2014-2018 éves beszámoló, tisztújítás
Minden tag megjelenésére számítanak!

EGYESÜLETI HÍREK!
Mozgáskorlátozott egyesület éves beszámolóval egybe kötött évzáró
ünnepsége 2018. december 14-én 15.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Bali étteremben!
Minden tagunkat szeretettel várunk előzetes bejelentkezés alapján!
Tisztelettel Vezetőség!

Meghívó
Az Üllési Irói Klub
Karácsonyvárás címmel
2018. december 11 - én ( kedden ) 17 órakor
a Déryné Kulturális Központban
felolvasó estet tart.
A saját ünnepi versek mellett megismerhetik
az Országos Könyvtári Napok keretében
a Községi Könyvtár és az Írói Klub
által kiírt „Család versben és novellában„
Đşŵƾ pályázat alkotásait és díjazottjait.
ŵƾƐŽƌďĂŶŬöǌƌĞŵƾŬƂĚŶĞŬ͗
a Fontos Sándor Általános Iskola
3. osztályos tanulói,
a Tücsök zenekar,
a Királydinnye citerazenekar
gyermek csoportja.
Kiállítások színesítik a rendezvényt.
sĄƐĄƌůĄƐŝůĞŚĞƚƅƐĠŐĂǌşƌſŬŵĞŐũĞůĞŶƚ
ŬƂŶǇǀĞŝďƅůĠƐůŬŽƚſŚĄǌŝŵƵŶŬĄŬďſů͘
DŝŶĚĞŶĠƌĚĞŬůƅĚƅƚƐǌĞƌĞƚĞƚƚĞůǀĄƌƵŶŬ͊
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CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK

Zámbó Gábornak és Samu Emma Évának
október 24-én – 3730 grammal – Liza nevű,

Ferenczi István és Barna Alíz üllési lakosok
október 27-én házasságot kötöttek.

Biztosítási ügynökség

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK

Mihály Máténak és Korsós Renátának november 9-én – 2940 grammal – Panna nevű
gyermeke született.

Maróti Nándorné (szül: Márta Viktória)
szeptember 29-én (86 éves korában),
Vidéki József október 1-jén (62 éves korában),
Vass Tibor november 8-án (62 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

7DUWyVpOHOPLV]HUJ\ĦMWpVLDNFLyKHO\LUiV]RUXOyN
megsegítésére
7DUWyVpOHOPLV]HUWJ\ĦMWQN

.pV]pWHONRQ]HUYPiMNUpPWpV]WDWDVDNRV
OHYHVNHNV]OHNYiUpGHVVpJWHD…
Meddig segíthet?
)HODMiQOiViWGHFHPEHU-LJYiUMXN

Életbiztosítások



Baleset- és egészségiztosítások



Lakásbiztosítások



Vagyonbiztosítások



Gépjármű-biztosítások



Utasbiztosítások

Az UNIQA Biztosító
helyi képviselője:
Pesti Mária, biztosítási tanácsadó

E-mail cím:

Az FBH-NP Nonprofit KFT (a hulladékszállítást végző közszolgáltató cég) az ünnepekre
való tekintettel decemberben 2018. december 19. (szerda) napján tart ügyfélfogadást a
Déryné Kulturális Központban.

figyelmesség

Nyugdíjbiztosítások



Telefonszám: +36 30 658-9746

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

Egy cseppnyi



maria.pesti@uniqa-net.hu

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

APRÓHIRDETÉS

Savanyú káposzta, szelt és leveles hasáb eladó.
Jön az influenza szezon, előzze meg C-vitamin tartalmú savanyú káposztával! Péter Pál – Wesselényi utca 31. 06/30/822-1986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Volkswagen Passat Variant 1.9 PD 2000-es eladó.
30 / 458 - 80 - 76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas – lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Barackos eladó 7370 m2 területen, műút mellett. Érdeklődni: 06/30/3455185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Üllés, Móra Ferenc utca 12. szám alatti közművesített építési telek eladó.
Érdeklődni: 20/439-3226 telefonszámon.

Hol adható le?

$6]RFLiOLV.|]SRQWEDQ

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

$EHpUNH]HWWpOHOPLV]HUHNEĘOFVRPDJRNDWNpV]tWQN
és eljuttatjuk helyi, riV]RUXOy FVDOiGRNQDN
LGĘVHNQHN pVPDJiQ\RVRNQDN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép decemberi számának lapzártája:
2018. december 10-én, hétfőn lesz.

az ÜOOpV5DGQDLXWFDV]iPDODWW

Bevásárláskor
k csakk egy
gy kkicsivel kkerül több a kkosárba, azonban
másnak épp ennyire lehet szüksége
k g ahhoz, hogy szebb legyen a
karácsonya!
$UiV]RUXOyNQHYpEHQN|V]|QMNVHJtWĘHJ\WWPĦN|GpVpW!

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!
Köszönjük!
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