ÜLLÉSIKörkép

XXVII. évfolyam 10. szám 2021. október

SZENT MIHÁLY-NAP ÉS ŐSZI HACACÁRÉ –
2021. SZEPTEMBER 25-26.

www.ulles.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

EBÖSSZEÍRÁS 2021.

Az Üllési Polgármesteri Hivatal - határozott időtartamra – pályázatot
hirdet pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.
Részletek: www.ulles.hu honlapon olvashatók.
Érdeklődni: hivatali munkaidőben személyesen, vagy a 62/282-122es telefonszámon Dr. Borbás Zsuzsanna jegyzőnél lehet.

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2021. november 8-án, hétfőn 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Művelődési Házban, a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila
alpolgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
NOVEMBER

október 30-31., november 1.
november 6-7.
november 13-14.
november 20-21.
november 27-28.
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Dr. Szőke Csaba
Dr. Papp Zalán
Dr. Papp Sándor
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Hursán Mihály

06/30/3245-032
06/20/9739-149
06/30/4879-805
06/20/4763-517
06/30/9986-139

Tisztelt ebtartók és ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv.
42/B § (1) bekezdése elrendeli, hogy a települési önkormányzat
ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel
háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2021. november 1. és november 30-a között végzi az összeírást, amelyről szóló részletes tájékoztatót az Üllési Körkép 2021. szeptemberi számában tettük
közzé.
Ismételten felhívom a figyelmüket arra, hogy fent megadott határidőig – az Üllési Körkép jelen lapszámában található Ebösszeíró
adatlapo(ka)t minden kutyáról külön kitöltve kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba személyesen az ügyfélszolgálatra, vagy
postai úton ajánlott küldeményként. (Üllési Polgármesteri Hivatal, 6794 Üllés Dorozsmai út 40.)
Az Ebösszeíró adatlap az Üllési Körkép jelen lapszámának melléklete, mely a kutyák számának megfelelően sokszorosítható, vagy
személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról is.
Üllés, 2021. október 15.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

www.ulles.hu

FALUGAZDÁSZ HÍREK
ÖCSG szerződések:
– A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi
gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdaságának (
ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerülnek, de ebben az
esetben adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni. A szerződés csak a közös
igazolványból átforgatott ÖCsG-re vonatkozik!
Szerződés leadásának a határideje a veszélyhelyzet vége.
(2021.12.31.ig jelen tudásunk szerint)
Szerződés minta a nak honlapjáról letölthető ( www.nak.hu/hatosagiugyek/csaladi-gazdasagok/letoltheto-nyomtatvanyok) illetve falugazdász ügyfélfogadási időben segítünk a kitöltésben.
Megjelent Agrárkörnyezetgazdálkodás kifizetés pályázati felhívás (VP4-10.1.1-21):.
• a pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka: 2022.január
1. – 2024. december 31.
• a támogatás minden mezőgazdasági termelő számára elérhető,
aki élni kíván a lehetőséggel és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújt be
a Magyar Államkincstár felületén, ügyfélkapun keresztül történő benyújtással lehet kérelmezni, a 2021. október 25-től 2021. november 25-ig terjedő időszakban. A felhívás szerinti határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs
További részletek a pályázati felhívásban olvashatók, mely az alábbi
linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1011-21-agrr-krnyezetgazdlkodsikifizets-1#
– VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása pályázati felhívás :
• a pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka: 2022.január
1-től - 2024. december 31-ig tart
• a támogatás feltétele legalább a kötelezettségvállalás teljes
időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak
megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt
• a támogatás minden mezőgazdasági termelő számára elérhető,
aki élni kíván a lehetőséggel és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújt be
• a Magyar Államkincstár felületén, ügyfélkapun keresztül történő
benyújtásával lehet kérelmezni, 2021. október 25.- 2021. november 25. terjedő időszakban
Kamarai tagdíjfizetés:
Tagdíjbevallás várhatóan október 15-november 15. között lesz, befizetés határideje pedig november 30.
Kárenyhítő juttatás igénylése. A kárenyhítő juttatással kapcsolatos kérelmekkel 2021. november 2-30-ig kereshetnek fel azok a termelők, akik rendelkeznek 30%-ot meghaladó elfogadó határozattal.
– Támogatások előleg kifizetése 2021. október 16-tól megkezdődött, a kifizetés elrendeléséről szóló végzések elsősorban saját ügyfélkapura érkeznek, ezért kérnénk, hogy nyissák meg rendszeresen
tárhelyüket. Először érkezik a végzés és utána az utalás.
– Helyszíni ellenőrzések: Az államkincstár ellenőrei lefolytatták a
támogatott területek méréseit, amiről helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet küldenek az érintett gazdáknak. A jegyzőkönyvben lévő mérésekkel, megállapításokkal kapcsolatban 8 napon belül észrevételt
lehet tenni elektronikusan.

– A hagyományos másodvetés és a zöldtrágyázási célú másodvetés bejelentése: A bejelentett másodvetések esetében a betakarítás dátumát is jelenteni szükséges 15 napon belül. Nem vehető
figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés, amely a tárgyév október 31-e és a tárgyévet követő év
február 15-e között kerül elvetésre.
Meghívó tájékoztató előadásra:
2021. november 11-én 17:00 h kezdettel Déryné Művelődési
Ház Kistermébe
Témák: Klíma változás hatása a mezőgazdaságra -aszály mérséklése
Invazív (betelepülő rovarok elleni védekezési lehetőség
Aktuális növényvédelmi szabályozások
Előadók: Sipos József -Sipos Gazda (növényorvos, agrármérnök,
címzetes egyetemi docens)
Márki Anita növényvédő szakmérnök
Megtisztelő jelenlétére számítok!
További információ ügyfélfogadási időben: hétfő, kedd: 8-16:00h
csütörtök: 8-16.00h
Czakóné Dudás Mónika
70/4893853
dudas.monika@nak.hu

Halász Zsolt
30/3372535
halasz.zsolt@nak.hu

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSE
Üllés Nagyközségi Önkormányzat a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékelt II. 2.2.1.
pontja szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása iránt benyújtott pályázatát a Belügyminisztérium támogatta, így 2021. évben is kaphatnak
szociális célú tűzifát rászoruló háztartások.
A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat támogatást nyújthat
elsősorban azon személyeknek, akik:
a) aktív korúak ellátásában vagy
b) időskorúak ellátásában részesülnek,
c) lakásfenntartási települési támogatásra jogosultak,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt élvez.
Az Önkormányzat támogatást nyújthat továbbá azon háztartásoknak, ahol az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, azaz az
85.500 Ft-ot, egyedül élő esetén annak 350 %-át, azaz a 99.750 Ftot. (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége)
A szociális célú tűzifa iránti igényt az erre rendszeresített nyomtatványon 2021. november 15. napjáig lehet benyújtani az Üllési
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
Nagy Attila Gyula
polgármester

KEDVES SZURKOLÓK!

A 2021-2022-es szezon során támogató bérlet vásárlására van lehetőség. Bérletet hazai mérkőzéseken, vagy előre egyeztetett időpontban lehet vásárolni nálam. A bérlet ára 10 000 forint. Szurkoljunk
együtt! Hajrá Üllés!
Mészáros Marcell
+36202135082
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HULLADÉKGYŰJTÉS

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő

A Települési Értéktárak létrehozását és működtetését a 114/2013
(IV.16) Korm rendelet a „magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról” szóló jogszabály szabályozza.
A különböző értéktárakban azokat az elemeket gyűjtik, melyek a magyarságra jellemző szellemi, anyagi, természeti vagy közösségi értékkel rendelkeznek. Innen lépcsőzetesen kerülhetnek egyre feljebb
a kiválasztott elemek – a települési értéktárból a megyei értéktárba,
onnan a nemzeti értéktárba. Az értéktárak csúcsán a Hungarikumok
listája szerepel, amelybe olyan elemek kerülhetnek be, amelyek ránk,
magyarokra jellemzőek, külföldieknek a magyarokat juttatják eszébe.
Annak eldöntése, hogy mi kerülhet bele egyes értéktárakba, az adott
értéktár bizottságának feladata.
Üllés Nagyközség Települési Értéktár Bizottságát Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete határozatlan időre választotta
meg.
A Bizottság dönt a Helyi Értéktárba kerülő helyi értékek meghatározásáról, nyilvántartja, felügyeli, gondozza a Helyi Értéktárat.
A Bizottság köteles folyamatosan vizsgálni, Üllés Nagyközség területén fellelhető, megőrízendő értékeket, illetve gondoskodni azok helyi
értéktárba történő felvétele iránt.
A Települési Értéktár Bizottság munkájának a célja, hogy a helyi lakosokkal együtt összegyűjtse, és megőrizze azokat a jellegzetességeket,
amire mi üllésiek büszkék lehetünk, és ezeket az értékeinket az idelátogatókkal, illetve az ország egyéb tájain élőkkel megismertessük.

SZELEKTÍV HULLADÉK
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2021. november 2., 16., 30. (keddi nap)
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)
A hulladékszállítást végző dolgozók egészsége védelme érdekében
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy megfelelően zárt zsákokban, illetve edényzetben helyezzék ki, mind a kommunális, mind a szelektív
hulladékot.
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpontok: 2021. november 9., 23. (keddi nap)
(a zöldhulladékszállítás megváltozott feltételeiről röviden az augusztusi Körkép 5. oldalán a „Zöldhulladékgyűjtésről röviden” című
cikkben olvashatnak.)
A zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

KONYHAI HÍREK

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha
Nyári nyitvatartási ideje:

hétfőtől péntekig: 7-15 óra.

Október/ Novemberi térítési díj befizetésének időpontja:
November 02-10-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés: november 25-én, csütörtökön 7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont:

hétfőtől – péntekig 11.30 – 14.00 óráig

Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Kérjük az időpontok betartását, mert egyéb napokon a pénztár zárva
tart!
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőség van az étkezési térítési díjak átutalással-ez esetben legyen szívesek a pontos összeget
utalni és a közlemény rovatban a számla sorszámát és a gyermek nevét feltüntetni-, illetve bankkártyával, SZÉP kártyával történő
megfizetésére.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben erre lehetőség van, készpénzes helyett - a fenti fizetési módokat részesítsék előnyben.
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

4

Üllés Nagyközség Települési Értéktár Bizottság tagjai:
Nagy Béla – Települési Értéktár Bizottság elnöke
Tóth András – Települési Értéktár Bizottsági tag
Nagy Róbert – Települési Értéktár Bizottsági Tag
Jelenleg a Települési Értéktárba az alábbi elemek kerültek:
– Alkotóház
– Babarczi János kádármester hagyatéka
– Üllési FONÓ Néptáncegyüttes
– Horgásztó
– Írisz tanösvény
– Juhász Sándor permetezőgép gyűjteménye
– Juhász Sándor szőlőfajta gyűjteménye
– Szent Antal templom
– Vadvirágos tanösvény
(az értékekről leírás a www.ulles.hu - Települési értéktár menüpontban található)
Az értéktárba való felvételi javaslatot üllési lakos nyújthatja be az
Üllési Polgármesteri Hivatalban Németné Rácz Tündénél (Üllés, Dorozsmai út 40), illetve a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban Meszesné Volkovics Szilviánál (Üllés, Dorozsmai út 48.).
Javaslat az alábbi linket megtalálható nyomtatványon nyújtható be:
http://ulles.hu/telepulesi-ertektar/javaslat-ertektarba-tortenofelvetelhez
Nagy Attila Gyula
polgármester

„AZ ÜLLÉSIEK IS SEGÍTETTEK”
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett ruzsai XX. Hagyományos Parasztlakodalmas rendezvényen Turcsik Bence 9. osztályos
tanuló, Turcsik Renáta, Turcsik Anikó a rendezvény sikerét nagymértékben segítették.
Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki szíves segítségükért!
A lap Olvasóinak jó erőt, egészséget kívánunk!
Szeretettel: Szanka János
egyesületi elnök

www.ulles.hu

ÜLLÉS– JNAVASLATKÉRÉS
AGYKÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉREM
A DÍJAZOTT SZEMÉLYÉRE –
Üllés Község Képviselőtestülete 2008. június 10-i testületi ülésén
20/2008. (VI.11) Kt.ör rendeletet alkotott Üllés Községért Érdemérem adományozásáról, melyet ugyanezen tárgykörben alkotott
„Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról” című 15/2014.
(XI.06.)önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezett.
Üllés Nagyközség Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete tartalmazza az Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozására vonatkozó szabályokat.
A Rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint:
Érdemérem adható „azon személyek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére, akik a település
fejlesztésében, közéleti, kulturális és gazdasági életében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve annak révén a község értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el.”
Az érdemérem elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.
Javaslatot tehetnek:
a) a Képviselőtestület tagjai,
b) a képviselőtestület bizottságai,
c) a jegyző, illetve az önkormányzati intézmények vezetői,
d) a helyi civil szervezetek,
e) érdekképviseleti csoportok,
f) magánszemélyek
Az ajánlásokat legkésőbb november 30-ig Üllés Nagyközség Képviselőtestületének címére Nagy Attila Gyula polgármesterhez kell
eljuttatni.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott közösség, személy tevékenységének, működésének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező tevékenység leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak társadalmi, községi közösségi
hasznosságának méltatását.
A Képviselőtestület december 7-i ülésén dönt az adományozott személyéről. A díj ünnepélyes keretek között, december 19-én – Advent
negyedik vasárnapján – a „Karácsonyvárás” rendezvénysorozat keretében kerül átadásra.
(Tájékoztatásul Üllés Községért/Nagyközségért Érdemérem díjban
ezidáig részesült személyek, szervezetek:
2008-ban:
„FONÓ” Néptáncegyüttes
Barna Dániel Üllés, Árpád d. 53. szám alatti lakos
Ótott Zsolt Üllés, Vásártér utca 7. szám alatti lakos
Zámbó Dávid Üllés, Árpád dűlő 85. szám alatti lakos
2009-ben
Farkas Attiláné Üllés, Móra Ferenc utca 49. szám alatti lakos
Iskola Környezetvédelmi Munkacsoportja
2010-ben
Zsiros Tibor Üllés, Gorkij utca 11. szám alatti lakos
Horváth Hanna Üllés, Arany János utca 49. szám alatti lakos
A Technikai csoport karbantartó részlege
2011-ben
Ungi Jánosné Üllés, Erdélyi utca 47. szám alatti lakos
Királydinnye Citerazenekar
Megyesi Rita Üllés, Makarenkó utca 7. szám alatti lakos
2012-ben
Estike Népdalkör
Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő

„az Üllési Főzőbanda” (tagjai: ifj. Szalai Géza, Hugyeczné Sárközi Éva, Vér Istvánné)
2013-ban
Rézhúros Banda
Lapuné Füredi Andrea Üllés, Kis utca 13.
Balogh Ferenc Üllés, Huszár utca 32.
2014-ben
Tasi Zoltánné Üllés, Radnai utca 8/A.
Maróti Róbert Üllés, Petőfi utca 42.
2015-ben
Dr. Csonka Erika Üllés, Arany János utca 25.
Ferenczi Attila Üllés, Móra Ferenc utca 66.)
2016-ben
Erdélyi Luca Üllés, Huszár utca 3.
Hajdú László Üllés, Wesselényi utca 14.
Lajkó István Üllés, Szent Margit utca 13.
2017-ben
Hunyadvári István Üllés, Wesselényi utca 53.
2018-ban
Tóth Tamás Üllés, Erkel Ferenc utca 21.
2019-ben
Dr. Nagy Edit Üllés, Székely utca 22.
Szolnoki Tünde Júlia Üllés, Petőfi Sándor utca 53.
2020-ban
Farkas Kertészet
Dr. Nyáriné Tajti Anna Üllés, Arany János utca 16.
Papp Zsombor Üllés, Erkel Ferenc utca
Nagy Attila Gyula
polgármester

RENDŐRSÉGI HÍRLEVÉL
NE VÁLJUNK ÁLDOZATTÁ!
Az áldozattá válás elkerülése, az idősek védelme érdekében nagyon
fontos a család, a barátok, az ismerősök, szomszédok figyelme, segítsége, a folyamatos kapcsolattartás is.
Az egészségi állapotra, ellátottságra való odafigyelés mellett fontos
felhívni figyelmüket a megfelelő prevenciós (személy- illetve vagyonvédelmi) intézkedések megtételére is. Beszélgessenek minél többet
ezekről a kérdésekről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, így kisebb
eséllyel csaphatják be, károsíthatják meg őket.

NEMCSAK IDŐSEKNEK!
Az idegeneket fogadja egészséges bizalmatlansággal, mindig legyen
velük óvatos!
Ismeretlen személyt lehetőleg ne engedjen be azotthonába. Ha ez
mégis elkerülhetetlen, soha ne hagyja az idegent egyedül!
A szolgáltatók, hivatalos szervek munkatársaként bemutatkozóktól
kérjen fényképes igazolványt!
Besurranó tolvajok a be nem zárt ajtón, ablakon keresztül jutnak be a
legkönnyebben a lakásba.
Postaládára, névtáblára elég vezetéknevet írni.
Növelje otthona biztonságát megfelelő zárak, riasztóberendezés felszerelésével!
Figyeljen lakókörnyezetére, szomszédaira is! A kölcsönösség a hatékony megelőzés záloga.
(részlet: a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 2021. október havi Hírleveléből)
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VIDÉKI NŐK NAPJA – 2021.

Fotó: Frank Yvette, Délmagyarország
Az ENSZ határozata alapján 2007. óta minden évben október 15-én
ünneplik a Vidéki Nők Napját. A napot azzal a céllal hozták létre, hogy
felhívják a figyelmet a falvakban élő nők helyzetére, kiemelkedő tevékenységére.
A településen elsőként Füredi Andreának adtam át – szeptember
15-én – ezt az elismerést, melyet hagyományteremtési céllal indítok
útjára.
Füredi Andrea kiemelkedő társadalmi munkát végez a településen, a
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesület Üllési Csoportjának titkára, valamint szabadidejében életmód klubot vezet Üllésen és
a kupakgyűjtő szív felállítása is az ő kezdeményezése volt.
(A vidéki nők elismerésének ötlete Mihálffy Béla szegedi önkormányzati képviselőtől ered, ő keresett meg ezzel, a kezdeményezést nagy
örömmel fogadtam.)
A jövőben is minden alkalmat megragadok arra, hogy kifejezzem a
nők iránti tiszteletemet, és bízom abban, hogy Üllés jó példáját követik majd a Homokhátság többi települései is.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Következő találkozónk november 18-án, csütörtökön 17.00 órai kezdettel a Napos Piac épületében lesz.
Dr. Csonka Erika és
Füredi Andrea

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK!
Következő összejövetelünk november 5-én, pénteken 15 órai kezdettel lesz a Napos Piac épületében.
Üdvözlettel:
Füredi Andrea
csoport titkár!
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PLÉBÁNIA HÍREINK
Szeptember 19-én tanévnyitó szentmise (Veni Sancte Spiritus) keretében István atya megszentelte a gyerekek táskáit és Isten áldását
kérte tanulmányaikra. Isten a kezdete mindennek, ezért fontos, hogy
a tanulást is vele kezdjük. Plébánosunk kérte a Szentlélek közreműködését az iskola- és óvodapedagógusok munkájára is, bízva abban,
hogy ezekben a rendkívüli időkben szeretettel tudják hordozni ezt a
nemes hivatást.
Szeptember az ősz első hónapja, a betakarítások szezonja. Szeptember 26-án termény-áldás történt a szentmise keretében. A termény-asztalra került sok finomság, melyeket hálából hoztak a kedves
lakosok a templomba. A zöldségen, gyümölcsön kívül került befőtt,
savanyúság, bor és pálinka is az asztalra. Köszönjük, hogy munkájukkal építik családjaikat és közösségünket. Öröm volt az emberi munka
gyümölcsét a templomban szemlélni.
Hamarosan befejeződik templomunk külsejének felújítása, mely
pályázati pénzből valósult meg. A belső korszerűsítése és festése
pedig folyamatosan zajlik. Köszönjük az önkormányzat és a lakosok
adományait.
Október 25-én megkezdődik plébániánk átépítése. Egy közösségi tér
kialakítása a fő cél, ennek megvalósítása szintén pályázati forrásból
valósulhat meg. Ez idő alatt István atya és József atya ideiglenesen
átköltözik Forráskútra, hogy a munkálatok megtörténhessenek.
Tervezett programjaink:
október 31. Sírszentelés 15.00 órakor a temetőben; szentmise az
összes idén elhunyt üllési lakosért 17.00 órakor a templomban.
november 21. Erzsébet-kenyér megszentelése és kenyérosztás
Molnár Dolli

www.ulles.hu

TÖKÖS-NAP ÉS PÁLINKAMUSTRA
A hagyományainkhoz híven az idén is megrendezésre került az Alkotóház udvarán a Tökös-Nap és Pálinkamustra. A sütni való tök is
bekerült már pénteken a melegen duruzsoló kemencébe és ki se nyitottuk a kemence ajtaját egészen másnap reggelig. A sült tök idén is
nagyon finom lett és a rendezvény végére el is fogyott.
A termelők szebbnél szebb terméseket hoztak a dísztök és terménykiállításhoz, ahol megcsodálhattunk sok-sok gyönyörű, különböző
formájú, méretű, színű dísztököt, különböző befőtteket, savanyúságokat. Találkozhattunk eltérő fajtájú burgonyával, paradicsommal,
szárított zöldségekkel, hagymával, fokhagymával, kukoricával, aszalt
gyümölcsökkel stb. Az asztalról nem hiányozhatott a birsalma, a birskörte, a pepino dinnye, a chili, a szőlő, az alma, körte, a datolya, a
földimogyoró és a szépséges őszi virágok sem.
A gyerekek a kézműves foglalkozáson az őszhöz kapcsolódó alkotásokat készítettek . A pálinkamustrára hozott negyvenkét fajta
pálinka különlegességet is meg lehet kóstolni, amelyet pénteken a
szakavatott zsűri díjazott. A zsűrinek nem volt könnyű feladata, már
csak azért sem, hiszen minden pálinkát meg kellett kóstolni, értékelni
kellett az illata, tisztasága, fajtajelleg, kóstolás utáni benyomások,
intenzitás stb., tehát sok-sok szempont alapján. Szigorú pontozás
után születtek meg az eredmények. Egy biztos, hogy rossz pálinka
nem volt . Juhász Attila alpolgármester úrtól és a pálinkamustra
zsűrijének elnökétől, Géczi Lajostól vették át a díjazottak az okleveleket és a kupákat.
Pálinkamustra eredmények:
A legtöbb pontot elért arany minősítést kapott dijjazottak (betűrendben):
Balogh Ferenc
2021-es földieper
Gombos Géza
2020-as cserszegi fűszeres
Juhász Attila
2021-es dió
Makra Jenő
2020-as zweigel törköly
Dr. Nyári Károly
2020-as birs
Pintér Ferenc
2021-es szilva
Pintér Ferenc
2021-es szőlő
Szakál Zoltán
2021-es Írsai borpárlat
Tanács Zoltán
2021-es szilva
Tanács Zoltán
2021-es Írsai szőlő
Tímár Géza
2017-es sárgabarack
Vass Imre
2019-es dió
Köszönjük a szakmai zsűri munkáját.
Zsűritagok:
Géczi Lajosné
Géczi Lajos
Sándor Alajos
Köszönet:
Köszönjük a sült tök sütéshez felajánlott tököt Juhász Attilának és a
pálinkamustra zsűri tagjainak szállítását. A kemence fűtését, a tök
sütést a Királydinnye Citerazenekar tagjainak.
Köszönjük a termelőknek, hogy elhozták terményeiket és kiállíthattuk
azokat a rendezvényen:
Berkóné Masír Borikának; Borbély Imrénének; Dr. Nyári Károlynak;
Dr. Nyáriné Tajti Annának, Fodor Jánosnénak; Fődi Róbertnének;
Jóga csoport tagjainak: (Tasi Zoltánnénak; Vidéki Istvánnénak; Zámbó Lászlónénak; Csóti Vilmosnénak;) Juhász Attilának; Juhász Sándornak; Nagy Istvánnénak; Német Lászlónénak; Pintér Ferencnének;
Sáriné Módra Máriának; Sebők Krisztiánnak; Seres Lajosnak; Tanács
Zoltánnak; Tanács Zoltánnénak; Tari Sándornak; Zámbó Róbertnek
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
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KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG

A „Köszönjük Magyarország Program!“ támogatásának köszönhetően az ősz folyamán több rendezvény is megvalósulhatott a Déryné
Művelődési Ház és Könyvtárban a Népmese Hete alkalmából. A cél
közönség természetesen a gyerekek voltak és célom volt, hogy a
gyerekekhez az irodalom, a mese hagyományos és a szokványostól
eltérő feldolgozásban is eljusson.
Egy esős napon Tóth Anitával látogattam el az óvodába, aki egy óriás, nyitható-csukható mesekönyvet hozott magával. A könyv oldalain meg-megmozduló figurák is érkeztek. Sőt, olykor ezek a figurák
el is hagyták a mesekönyv lapjait, hogy a közönség között mozogva,
papírbábokként keltsék életre a mesét. A vásári képmutogató játék,
kedvesen és egyszerűen animált grafikákkal, egy kis népies énekkel,
ízlésesen és hatásosan dolgozta fel a „Szomorú királykisasszony“
című mesét, amely gyermeknek és felnőttnek egyaránt élmény volt.
Egy másik esős napon egy másik vendéggel érkeztem újból az óvodába. Ez a vendég Kovács Gábor volt, aki már a tavalyi évben is
elvarázsolt bennünket, azzal, ahogy különböző használati tárgyakból
készített hangszert és ahogyan megszólaltatta azokat. Nem véletlen
mondta róla Fábry Sándor a Fábry Show-ban: „Ő egy igazán boldog
ember, hiszen azzal foglalkozik amit szeret és amihez ért is. Egy muzsikus, aki a maga módján a zene egyik csodabogara.“ vagy Gáspár
Álmos, a Kormorán Zenekar zenésze: „De hogy van az, hogy van egy
ember aki ha bármihez hozzányúl az megszólal?! Mit megszólal? Muzsikál! Szívószál, műanyag palack, sétapálca, poroló, bármi!..“
Kovács Gábor a Csizmás Kandúr című mese feldolgozását hozta el a
gyerekeknek, ami szintén varázslatos volt. A mesélés közben nemcsak a népdal a népzene jelent meg, hanem különböző eszközökből
előcsalogatott csodás hanghatásokkal színesítette a történetet. Sikerült átadnia azt a határtalan örömet, végtelen sokszínű élményt,
amit az irodalom és a muzsika kombinációja eredményez.
És végre, kisütött a nap és elhozta hozzánk a Lóca Együttest, akik
interaktív előadással érkeztek. Dalaikat népi és klasszikus hangszerekkel, illetve hangkeltő eszközökkel szólaltatták meg. A népzenei
feldolgozásokra, mondókákra, népdalokra, játékokra épülő előadásukba az óvodás és iskolás gyerekek gyorsan bekapcsolódtak. De
mit is írok itt ilyen hosszan! Fergeteges koncert volt és hatalmas buli
kerekedett!
A rendezvényekről készült fotók megtekinthetők a https://www.
facebook.com/derynekultkozp oldalon.
Meszesné Volkovics Szilvai ig.
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A FEKETE KAKAS
Az üllési közönség előtt már nem ismeretlen Fabók Mariann színésznő, bábművész és rendező, aki által képviselt bábjátékot nemigen
műveli más az országban. A tavalyi évben egy igazi vígjátékkal érkezett Üllésre, ebben az évben egy nagyon szép, megrendítő, humormorzsákkal fűszerezett előadást láthatott tőle a közönség. A felnőtteknek szóló bábelőadás a népi hagyományt ötvözte az intellektuális
tartalommal. Az 1899-ben megjelent Mikszáth műnek még aktualitása is volt, hiszen az alábbi módon kezdődött:
„Úgy van az valahogy berendezve, hogy nemcsak az emberek halnak
meg, hanem a betegségek is. Egy-egy ismerős betegség egyszer
csak eltűnik, és soha többé nem látják az orvosok. Elkezd gyengülni,
gyengül, gyengül, s mikor már olyan gyenge, hogy nem tud ártani, a
halál szépen visszahívja…”
A történet - az idős Kupolyi házaspár története - megmarkolta a lelket, hiszen az öreg Kupolyi példát mutatott emberségből – az elesetteken segíteni kell (!), de persze ott volt, van az ördög is a világban,
aki kiszámíthatatlan módon gyakorol hatást az emberekre.
Mindez pedig Fabók Mariann lenyűgöző művészi játékával kelt életre, a fahatású, igen kifejező maszkokkal és bábokkal, valamint a
minimalista, de egyik pillanatról a másikra átalakítható, fantasztikus
díszlettel, hatásos fény és hangeffektekkel.
A közönség pedig figyelt, hol könnyezett, hol nevetett, az előadás
végén pedig vastapssal jutalmazott.
Az előadás a Déryné Program támogatásával valósult meg.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
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ÜLLÉSI KÖNYVHÉT
Különböző korosztályok változatos műfajú programok között válogathattak az Üllési Könyvhéten. Volt itt bábelőadás, bőséges mesefőzés,
rendhagyó irodalom óra és író-olvasó találkozó is.
A Kövér Béla Bábszínház a legfrissebb előadását láthatták az érdeklődők, amely Rózsa Sándor gyerekkorának felvillantásával hol kacagtatva, hol elgondolkodtatva adott képet arról, hogy ki és miért állt
felnőttként betyárnak.
Csernik Pál Szende ízes székely nyelven szólaltatta meg meséit,
megmutatva azt, hogy a mesemondás az mindig aktív, ahol az adott
pillanatban történik minden, ahol a közönséget bevonva a mese folyamatosan változik. Alakulása mindig a mesélőtől és a hallgatótól
függ, attól, hogy mit adnak egymásnak. Így kel életre a történet, így
válik a lelkünk részévé.
„Biztos vannak, akik ismerik Helka és Kelén történetét, de korántsem
él annyira elevenen bennünk, mint például a görög mítoszok. Pedig
ez is egy mítosz, mégpedig a miénk, magyaroké.” mondta Nyulász
Péter író, aki a rendhagyó irodalom órán elmesélte a diákoknak, hogy
ki volt Helka és Kelén, milyen misztikus lények népesítették be a
Balaton vidékét, és kezük nyomán hogyan alakultak ki annak csodás
természeti kincsei. Segítségével betekinthettünk az írás folyamatába, hogyan lett ebből a történetből 3 kötetes meseregény, hogyan
született meg az első mondat és mennyit kellett azon agyalni, hogy
a gyerekek elolvassák és szeressék ezeket a könyveket. Méltán lett
pár évvel ezelőtt a Helka- A Burok-völgy árnyai című meseregény
„Az Év Gyermekkönyve.
Az Üllési Írói Klub ebben az évben jubilált, ünnepelte fennállásának
5 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból megrendezett író-olvasó találkozón, az írói klub vezetője Dr. Nyáriné Tajti Anna nyitotta meg
a rendezvényt, felelevenítve a klub múltját, létrejöttét, jelenét és
fejlődését. Meszesné Volkovics Szilvia, a Déryné Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatója pedig kihangsúlyozta, Üllésnek igazi, egyedi
színfoltja a klub és aktív közösségként nem maradtak meg a klubfoglalkozások kereteiben, hanem a klubvezető kiváló kapcsolatépítő,
szervező tevékenységének köszönhetően nem csak a helyi rendezvényekre kapnak már meghívást, hanem a szomszédos községekbe
is. A rendezvény igazi színfoltja volt a klub életéből rendezett kiállítás, valamint VÉSZ Üllés Egyesület Dr. Faragó Judit által bemutatott
„Sparhelt – üllési ízek üllési emberektől” című kiadványa, amelyben
bemutatott ételeket a rendezvény végén minden vendég megkóstolhatott.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
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A FONÓ-SOK HOLLÓKŐN
Október 9-én a Fonó táncosai örömteli felkérést teljesítettek Hollókőn. 6:30-kor felkerekedtek mind, hogy időben odaérjenek a cserháti
zsákfaluba, ahol aznap rendezték a falu legnagyobb októberi ünnepét, a szüreti felvonulást. Hollókői barátaink ismét bebizonyították,
hogy vendégszeretetükkel nem lehet versenyezni. Az ősszel talán
még szebb ófaluba érkezve szálláshelyünknél már csak ránk vártak.
Miután elfoglalt mindenki egy-egy szimpatikus ágyat magának, felkészültünk a délutáni felvonulásra. A menetben lovasok, hintók, szekerek, borlovagok, a Folt zenekar, nomádok, a helyi táncegyüttes, a
Fonó táncosai és a falu apraja-nagyja együtt vonult végig az Ófalu
utcáin. A reggel még nem túl forgalmas faluban a felvonulásra kb.
3000 ember gyűlt össze. Ezek után a Pajtaárok színpadon a Kisbíró
kihirdette, hogy mi történt az elmúlt évben a faluban, majd a Hollókő
Táncegyüttes és a Fonó táncait láthatták a nézők. A koreográfiákat
a Folt zenekar kísérte. A műsor mellett kézműves kirakodóvásár, borok és gasztroudvarok várták a látogatókat. A vacsorát a Hollóköves
Bisztróban volt szerencsénk elfogyasztani, ami pár hete kapta meg
a Gasztro-folkTREND díjat az OMÉK hivatalos megnyitóján. "A Hollóköves Bisztró jó példája annak, hogyan kerülhet a desztinációra,
térségre jellemző helyi alapanyag az étlapra (gombák, sajtok, húsok,
mézek, szörpök, lekvárok), hogyan kapcsolódnak össze helyi művészeti értékek a gasztronómiával (pl. fazekasok készítik a tányérokat),
melyek a térség kultúráját is bemutatják.”
A vacsora után az estét táncház zárta a Látogatóházban. Köszönettel tartozunk Dudás Ferencnek, Czékus Péternek, Üllés Nagyközség
Önkormányzatának az utazás szervezésért és a támogatásért. Séber
Attilának, Hollókő Község Önkormányzatának és Szabó Csabának
pedig a páratlan vendéglátásért. Ez a hétvége nem jöhetett volna
létre nélkülük. Reméljük ezek az alkalmak hagyományteremtőek, és
hamarosan tarthatunk egy visszavágót.

CSODA
A csoda Isten ajándéka, amely körülvesz,
Csodálatos dolog az életben, mely meglepetésként ér és átölel.
Minden meglepetést örömmel kell megélni és szívvel, lélekkel kell
szeretni.
A csoda mindenkinek más.
Hit, Remény, Szeretet vár.
Hiszek a csodákban, mert várom már.
A jó Istenke kapuja nyitva áll.
A csoda itt van a lelkünkben, csak ki kell tárni a szívünket.
Haska Andrea

A Fonó Néptáncegyüttes nevében:
Juhász Ildikó
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A CITERÁSOK ÚJRA TALÁLKOZTAK.

Sikerült, 2 év után újra sikerült! – mondták a
Királydinnyések, amikor megteltek a széksorok 2021.10.16-án a Déryné Művelődési Ház
és Könyvtárban a 11. Citerás Találkozón.
Kicsit hosszúra sikerült a 8 együttes műsorából álló est, de bízunk benne, hogy senkinek
se volt unalmas.
Úgy gondoljuk, hogy a mi térségünkben
nincs gond a hagyományok ápolásával, a
népi zenéléssel. Talán még Kodály Zoltán is
büszke lenne ránk, ha hallhatná a hangszereink hangját.
Köszönettel tartozunk a lelkes közönségünknek.
Köszönjük az érdeklődést, a tapsot, a bíztatást, a tombolafelajánlásokat.
A prím citera, a tombola főnyereménye jó
kezekbe került.
A nyertes: Kálmán Szilvia, üllési lakos, aki a
rendezvényt követő, első Királydinnyés próbán már meg is jelent új hangszerével, hogy
megkezdhesse citerás tanulmányait.
A Királydinnye Citerazenekar nevében köszönjük szépen a segítséget mindenkinek,
akik a zenekart és a rendezvényt bármilyen
formában segítették, támogatták.
Köszönjük Üllés Nagyközség Önkormányzatának, és a Déryné Művelődési Ház és
Könyvtár vezetőjének és dolgozóinak a segítségét a rendezvény megtartásának lehetőségéért!
Királydinnye Citerazenekar nevében:
Tanács Zoltán.
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DALOS TALÁLKOZÓ
Szeptember 18-án egy jó hangulatú dalostalálkozó szerveződött a Művelődési Ház dolgozóinak sok-sok támogatásával, amit ezúton is köszönünk – és külön köszönet a Üllés Nagyközségi Önkormányzat anyagi támogatásáért.
A meghívott vendégeink jól érezték magukat. A program és a finom vacsora után egy igazi
mulatós hangulat alakult ki. A dalköri vezetőnk Pálnik András és a Királydinnye Citerazenekar
vezetője, Tanács Zoltán fergeteges játékával kísérte a nótázókat.
Jó volt újra együtt lenni és jól érezni magunkat.
Estike Népdalkör

OKTÓBERI SZÜRET
S. DUDÁS MÁRIA
Gólya,fecske messze repül
Majd tavasszal visszatér,
Pitypang sárgul rétek alján
Ha kinyil a pipitér.
Októberi szürkeségben
Levél tarkán ül a fán,
Alma, körte már megérett
Szilva kékül, már lilán.
Hordók kongnak most üresen
Boros nedvük nem csorog,
Szüretelni kéne menni
Ez most jócskán sok dolog.
Szőlő tőkék roskadoznak
Van rajt fehér, fekete,
Mind leszedve, kipréseli
Szüretelők serege.
Jancsi, Julcsi arcocskája
Szőlő létől maszatos,
Szebb szemeket bekapkodták
Attól csuda ragacsos.
Juli néni sárga tyúkja
Nagy fazékba bekerül,
Kemencébe túrós lepény
Szép pirosan behevül.
Ürü béget, nagy bundáját
Péter gazda leveti,
Sok hagymával fűszeresen
Vas bográcsba beteszi.
Pörkölt illat leng a tájon
Vidám kacaj messze száll,
Szőlős dézsák gyorsan telnek
Présből már must csordogál.
Mézédes must, tőle újra
Minden hordó megtelik,
Karácsonykor pince mélyről
Új bor ízét kedvelik.
Szüret végén kicsi és nagy,
Jól lakottan megpihen,
Étlen-szomjan így nem marad
E nagy napon senki sem.
Gazda vígan pödri bajszát
A sok hordó telve már,
Ebéd után kézről kézre
Óborral jár a pohár.
Októberi szürkeségben
Már november közeleg,
Hideg széltől rétek alján
Deres könnye csepereg.
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CSIBEBULI
Október 8-án tartottuk meg az iskolánkban a már hagyománnyá vált
játékos avatást.
A vetélkedő során az ötödikesek négy csapatban, tíz feladattal megküzdve érdemelték ki, hogy a nyolcadikosok a felső tagozatba fogadják őket. A különböző sorversenyek, egyéni és páros megmérettetések alatt a zsűri tagjai: Hódiné Vass Magdolna igazgató, Lajkóné
Tari Ágnes és Ótottné Vörös Zsuzsanna tanító nénik és Maróti Levente testnevelő értékelték a gyerekek teljesítményét. Volt izgalom
bőven, hiszen az ötödikesek a versenyben a pontok gyűjtésével, mi,
nyolcadikososk pedig a program lebonyolításával voltunk elfoglalva.
Az eredményhirdetés és a csibeeskü, csibetánc után diszkóval zártuk
a délutánt. A legtöbben népzenére és a Hungária számaira táncoltak.
Reméljük, mindenki jól érezte magát!
a nyolcadikosok

KEDVES NYOLCADIKOSOK!
Az ötödikesek nevében szeretnénk megköszönni, hogy most már
hivatalosan is a felső tagozatos diákok közé tartozunk. A Csibebuli
érdekes és vicces feladatainak teljesítésével érhettük ezt el. Igazán
jól szórakoztunk. Különösen tetszett nekünk a lufitánc, a papíron táncolás, a ruhaösszekötözgetés és a pillecukorevés.
Kedves Nagyok! Éreztük, hogy ezt a délutánt nekünk szerveztétek
és figyeltetek ránk. Az eskü során tett fogadalmainkat („meg sem
próbáljuk elverni, segítjük uzsonnával”) igyekszünk majd betartani.
Köszönjük Éva néninek a munkáját és az ajándékba kapott kedves
csibe alakú babzsákokat is.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
CKI Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-t képviselőinek, dr. Zsigmondné Gulyás Évának és dr. Zsigmond Andrásnak köszönetet mondunk az általános iskolának adományozott irodai eszközökért.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az „Üllési Suli” Alapítvány az adófizető magánszemélyek felajánlásából 246.560 Ft támogatást kapott. Az alapító okiratban megfogalmazott célok elérése érdekében a felajánlott összegből támogatjuk és
segítjük a nehéz körülmények között élő tehetséges tanulóink munkáját és az iskola szabadidős programjainak megvalósítását.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy felajánlásával támogatta és segítette az alapítvány célkitűzéseit!
Továbbra is várjuk a segítő támogatásukat a 18470160-1-06 adószámra.
az „Üllési Suli” Alapítvány Kuratóriuma

14

www.ulles.hu

KIÜTŐCSKE-KUPA
A májusi nagy sikerre való tekintettel a Diákönkormányzat és a Nevelőtestület úgy döntött, hogy október 15-én a Kiütőcske-kupa őszi
fordulóját is megrendezi.
A negyedikeseken és a felsős osztályokon kívül a tanári csapat is
ismét összeállt erre a jeles alkalomra. Az „összecsapások” a kapitánylabda szabályai szerint és két helyszínen zajlottak, a tornateremben és a betonpályán. Minden csapat mindenkivel játszott. A délután
nagyon sportszerűen, remek időben, jó hangulatban telt. Mi, pedagógusok, első meccsünket a 4. osztályosok ellen játszottuk. Nem volt
könnyű dolgunk, sőt, az egyik legnehezebb csatánkat vívtuk ellenük.
A nehéz kezdést nehéz befejezés foglalta keretbe, hiszen a 6. osztályosok is nagyon megizzasztottak bennünket.
A következő eredmények születtek:
1. helyezett: Pedagógusok csapata
2. helyezett: 6. osztály
3. helyezett: 7. osztály
4. helyezett: 8. osztály
5. helyezett: 5. osztály
6. helyezett: 4. osztály
Külön szeretném megdicsérni a 4. osztályosokat, akik a legfiatalabb
versenyzők voltak. Mindvégig nagyon ügyesen játszottak, derekasan
küzdöttek.
Májusban, a tavaszi fordulón remélhetőleg egy újabb csapattal bővül
a résztvevők köre, ám ez egyelőre maradjon meglepetés. Gratulálunk
mindenkinek!
Diákönkormányzat,
Ótottné Vörös Zsuzsanna
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP AZ ISKOLÁBAN
2021. október 1-jén pályaorientációs napot tartottunk az iskolában.
Ezen a napon a tanulóink üllési munkahelyekkel és a környék középiskoláival ismerkedhettek meg. Fontosnak tartjuk, hogy a pályaorientációs tevékenység ne korlátozódjon a 7–8. évfolyamra, hanem minden életkorban az annak megfelelő formában készítse fel a diákokat
a továbbtanulásra, életpályájuk megtervezésére.
Az alsó tagozat tanulóit főleg a helyi üzemekkel, vállalkozásokkal,
munkahelyekkel ismertettük meg. Az 1. és a 2. osztályban a tanító nénik és a foglalkozásukat bemutató szülők segítségével ismerkedtek a szakmákkal a diákjaink. A 3. és 4. osztályosok és az 5.,
6. osztályosok látogatást tettek a helyi munkahelyeken: CBA bolt,
COOP bolt, Paprikatelep. A Tűzoltóság a gyerekek nagy örömére
tűzoltóautójával az iskola udvarán tartott bemutatót. Minden helyi
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intézménynek köszönjük szépen a kedves, szívélyes fogadást és
a körültekintő bemutatást.
A felső tagozat osztályai közül a 7. és 8. osztály tanulói pedig mórahalmi, ásotthalmi és szegedi középiskolák bemutatóóráit hallgatták
meg. Tizenhárom középiskola nevelői és diákjai mutatták be az üllési
gyerekeknek, hogy milyen feltételekkel, ágazatokkal és szakokkal
várják a továbbtanuló fiatalokat.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető
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„ÚJRA EGYÜTT” PARTY – JÓTÉKONYSÁGI ESTÜNK TÖRTÉNETE….
2021.09.18-án volt a Jótékonysági estünk. 25 éve szerveződnek
meg intézményükben a bálak, mindig más-más téma köré épülve.
Idén novemberben jubileumi 25. bálunk lett volna, de úgy döntöttünk, hogy most előrehozottan egy egyszerűbb party jellegű estet
szervezünk meg.
A 25 év eseményei jó hangulatban teltek, kedves emlék mindenkinek.
Bálunk elsődleges célja az volt, hogy ÚJRA EGYÜTT tudjunk tölteni
egy jó hangulatú vidám estét.
Az idei szervezkedés is, mint minden más esetben ötleteléssel indult
útjára. Jöttek a jobbnál jobb ötletek és a kivitelezés, melyet kollégáimnak köszönhetünk.
Miután elkészült a meghívó ötlet, ill. a meghívó, aminek nyomtatásában Szabó Erik az s-Paw tulajdonosa volt a segítségünkre, akkor a
kollektíva ügyes kezeinek köszönhetően árasztotta el a falu postaládáit a báli meghívók garmada.
Ezzel párhuzamosan szerveződtek a próbák a Manócska csoportban,
akikhez a nagycsoportos korú Katicák is csatlakoztak. Nagyon ügyesek voltak a gyermekek, köszönjük szépen! Tünde, Fábián Nóra
Zita, Icu, Évi óvó néni, valamint Mónika, Gotti és Dóra dajka néni
terelgette a Manócskákat és a Katicákat.
A szülők Gyöngyösiné Simon Mariann instrukcióival próbáltak időt,
energiát nem kímélve. Gyönyörű, színvonalas műsorban volt részünk.
A táncoló szülők: Lajosné Ádám Katalin, Kordás-Nagyapáti Emese, Márisiné Pozsár Andrea, Szunyogné dr. Zádori Zsuzsanna,
Lajkóné Lovai Éva, Barakonyiné Kómár Mária, Lukács Kitti, Fári
Nikoletta, Gyöngyösiné Simon Mariann, Szekeresné Mocsári
Csilla, Buna Brigitta
Köszönjük szépen a munkájukat!
Mi dolgozók egy igazi nyárzáró, kerti party hangulatot idéző zenére
táncoltunk flash mob szerűen, ezzel hozva vidámságot erre az estre.
Köszönöm a kollégáknak, az esti próbákat, ötletességüket és a soksok erre fordított időt.
Mindezek mellett, az oly aprónak tűnő dolgok is szerveződni kezdtek,
mint például:
– dekoráció: sok-sok ötletelés után beindult az „Újra együtt” projekt.
– szponzori fal: Icu óvó néni ötletelése alapján.
– a tombolajegyek előkészítésével: Kitti óvó néni dolgozott.
– készültek bemutató sarkok, illetve gyönyörű teremdekoráció,
ahol, kerti party hangulatot idéztük: Szilvi és Zsani, Tünde, Fábián
Zita Nóra, Évi, Icu, Kitti és Hajni óvó néni ötletelt vele és dolgozta
fel az anyagot.
– a nagy meghívókat a falu hirdetőtábláira Bokor Józsefné Eszter
hordta szét a Bölcsis dolgozókkal együtt
– Tündi, Fábián Nóra Zita, Icu és Évi óvó néni a gyermek rajzok és
munkák gyűjtögetése után egy kész kiállítást rendezett be az aulában, a kollégák segítségével.
– Erzsi vezetésével Dóri, Ibolya, Eszti, hangulatos „poháralátétgyárat” nyitott az ő a kezük munkáját dicsérték ezek a kedves poháralátétek.
Rita és Ildi néni pedig naponta jöttek az újabb és újabb feladatokért,
munkáért.
Természetesen Kerty party hangulatú Fotópont is várta bálozókat a
kollégák ötletelése alapján. Külön köszönettel tartozunk Bálintné Dékány Mónika, Mónika dajka néninek, aki csodaszép fotókat készített
a partyn.
– Nincs kerti party egy finom hűsítő limonádé nélkül, így hát egy igazi limonádé stand is elhelyezésre került, ahol a kedves bálozók egész
este az óvoda dolgozói által készített limonádét fogyaszthatták. A
stand felépítése is a kollégák ötletelése alapján került kivitelezésre.
Julika, Gotti, Évi, Mónika, Moncsi, és Dóra néni pedig készítették

a finom limonádét és segítettek nekünk nap, mint nap az újabb és
újabb kivitelezésekben. Köszönjük szépen a sok-sok ötletelést és
munkát!
A svédasztal fényét és szépségét Czakóné Dudás Mónika gyönyörű asztaldíszei ékesítették.
A dekorációt az óvoda dolgozói készítették el. Szilvi, Zsani, Mónika
és Gotti dajka néni lufikból készített egy „ÚJRA EGYÜTT” feliratot,
mely a termet ékesítette.
A Bál megörökítésében Bokor József volt segítségünkre...már nem
először! Külön köszönetet szeretnénk mondani Bokor Józsefnek az
évek óta nyújtott segítségért!
A jó hangulatról Mihálffy László gondoskodott.
A helyszínünket a régi Vigadó épületét Maróti Zoltánnak és családjának Gergőnek és Ádámnak köszönhetjük!
Ezek mellett nem utolsó sorban kellett ételről, italról is gondoskodni,
amiben Nagyapáti Károlyné Klárika néni és a Vadgesztenye csapata és Maróti Zoltán volt segítségünkre.
A finom sós sütemény Gyuris Gézának és csapatának köszönhető.
Az édes süteményeket pedig Bozsák Zoltánné Erzsike néninek köszönjük szépen.
Finom muffinok is kerültek az asztalra, melyet Ocskó Ancsának és
Ocskó Ágotának szeretnénk megköszönni.
Külön köszönetet szeretnénk mondani Marótiné Balogh Gabikának,
Soós Olivérné Tündének és Zsíros Tiborné Ildinek a munkájáért
és hogy mindent megtettek a party sikeréért!
Méltán mondhatjuk, hogy finom, ízletes, bőséges, ínycsiklandozó
ételek kerültek az asztalra.
De ehhez az is hozzájárult, hogy a szülők, nagyszülők, vállalkozók
a zöldségek, gyümölcsök sokféleségét a lehetőségünkre bocsátotta…., amit köszönhetünk, a következőknek:
Agrona Ker. Kft., Bozsák Zoltán és Bozsák Beáta, Farkas Milán és Farkasné Szögi Mónika, Papp Tamás és Családja, Borbély József, Miksi Péter és Családja, Gyuris Péter, Gábor Kata
és Klacsák Zsolt, Czakó Balázs és Családja, Juhász Flórián és
Családja, Vass István és Családja, Popán Sebástián és Popánné
Novák Katalin, Papdán Csaba és családja, Szűcs Nikoletta és
Kardos Tibor
De ezzel még nincs vége, a Bölcsődés Micimackó és Zsebibaba csoport, valamint a Breki és a Méhecske csoportos szülők tettek meg
mindent a pénteki pakolásért, terítésért.
A pakolás közben a dajka nénik finom sütijét csemegézhettük! Köszönjük szépen! Az oly nehéz vasárnapi elpakolás a Katica és a Manócska csoportos szülőknek köszönhető!
Köszönjük szépen a munkáját a következő segítőinknek: Borbély
Boglárka, Borbélyné Budai Renáta, Kun Tamás, Novák Ádám,
Gyuris Péter, Máriásné Pozsár Andrea, Bozsó Kornél, Bezdány
Zoltánné, Zádoriné Bata Zsuzsanna, Zádori Zsolt, Maróti Zoltán,
Maróti Ádám, Maróti Gergő, Tóth Attila, Kunné Bálint Mariann,
Bokor József, Tóthné Kilyénfalvi Kamilla, Tóth Attila, Juhász Gábor, Tordainé Kovács Réka, Bakó Ágnes, Túri Csabáné, Csányi
Tímea, Bakkné Bundzsák Cintia, Kun Hajnalka, Szűcs Anikó,
Papdán Csaba és a Technikai csoport tagjainak: Vass László,
Szalai Valentin
Mindezek mellett nem lettünk volna olyan sikeresek, ha nem kapunk
anyagi és egyéb támogatást magánemberektől, cégektől, vállalkozóktól, ki-ki lehetőségeihez mérten.
Tombolatárgy felajánlásával, támogató jegy vásárlásával támogattak
Bennünket.
Szeretném őket is kiemelni: Simonicsné Polyák Mária, Barakonyi
Tamás és Családja, Baranyai Tímea, Dr. Vezendi Tamás, Dr. Varga
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Linda, Dr. Csonka Erika, Baranyai László és Családja, Kun Tamás
és Családja, Kormos Krisztián és Családja, Máriási Család, Bozsó
Kornél és Családja, Tóthné Kovács Ildikó, Papp Tamás és Családja, Bigors Ervin és Családja, Tóthné Kilyénfalvi Kamilla, Pitypang
Virág és Ajándéksziget, Bigors Istvánné Terike, Király Gábor és
Tapodi Tímea, Vass Amarilla, Ferenczi István és Családja, Peták
Lajos és Családja, Dr. Faragó M. Judit, F-Z Team Kft., Vész Üllés
Egyesület, Rádóczi Lajos és Családja, Simon Sándor, Ena Trans
Kft., Palcsók László és Családja, Bakk Zoltán és Családja, Vass
István és Családja,Gulyás Gábor és Családja, Szunyog József és
Szunyog Józsefné, Zádori Lajos és Zádori Lajosné, Vér István és
Családja, Rácz Attila, Patakiné Németh Ilona, Németh László és
Családja, Hovanyecz Attila és Hovanyecz Attilné, Ördöghné Szekeres Tímea és Családja, Lajtár Ilona, Máltai Szeretet-szolgálat
Üllési Csoportja, Zsemberi István és Családja, Gyöngyösi Csaba
és Családja. Vér István és Családja, Erdélyi Sándor és Családja,
Bürgés Péter és Hovanyecz Klaudia, Zenit Szépség és Egészség
Centrum, Náfrádi Szilvia, Kisállateledel és Horgászbolt – Dudás
Lászlóné, Túri Csabáné, Komáromi Mátyás és Családja, Vass
László és Családja, Jernei János és Családja, Rézhúros Banda,
Baranyai Zoltán és Családja, Fekete Norbert és Családja, Laczi
Norbert és Laczi Norbertné, Efzsé, Bodré Gábor és Családja, Kálmán Zsolt és Családja, Baló Éva, Lajkó Zsolt és Családja, Lippai
Norbert és Családja, Zádori Dalma, Dudás János, Hidasi Család,
Budai Józsefné, Szél Szilveszter, Gábor Család, Makra Jenő és
Családja, Vass Edit, Farkas Attila és Családja, Hódi Zoltán és
Hódiné Vass Magdolna, Trombitás Tünde, Zádori Antal és Zádo-
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ri Antalné, Takács Gábor és Családja, Sziráki Lászlóné, Bozsák
Patrik, Kádár-Sprint és Fia Kft., Kádár-Németh István, Kocsis Zoltán és Kocsisné Hecskó Ágnes, Stabil Sped Kft., Péter Mihály és
Családja, Mészáros Marcell, Tóth Imre és Tóthné Bóka Gizella,
Tóth Hajnalka és Huszár Attila, Jász Péter és Jász Márta, Csányi Zoltán János, Kéfer Andrea – Álom Világ Virág és Ajándék
Üzlet, Berta Antal és Családja, Gyóni Erzsébet, Papdán Csaba és
Családja, Erzsébet Gyógyfürdő Mórahalom, Ágostonné Szaniszló Ildikó, Gyuris Rita, Kovács Tamás és Családja, Gyógyszertár
dolgozói, Mecseki Márta, Szabó Erik és Családja, Balog Andrea,
Szekeres János és Családja, Farkas Sándorné, Kuklis Sándorné,
Bigors Ervin és Családja, Kovács Krisztina és Tóth Norbert, Bozsó Edina és Családja, Huszár László és Családja, Nagy Barbara
és Családja, Süveg László és Családja, Juhász Flórián és Családja, Bakó Ágnes és Egri Norbert, Sztojka Tibor és Családja,
Juhász Gábor, Vass Lászlóné, Zámbó Gábor és Családja, Németh
László és Családja, Zakar Réka, Simonics Beáta és Csépe István,
Simonics Gyuláné, Mihály Máté és Családja, Tóth Attila és Családja, Sáriné Vörösmarty Csilla, Greenyshop Öko Drogéria, Tokaji László és Családja, Papp Tamás és Családja, Németh Zoltán és
Családja, Kínai Üzlet, Röfi-ker Húsbolt, Zádori Zsolt és Családja,
Deméné Gyuris Margit, Üllés Nagyközségi Önkormányzat, Bálint László és Családja, Szűcs Nikoletta és Kardos Tibor, Czakó
Balázs és Családja, Csongrádi Máté és Családja, Babarczi-Fődi
Beáta és Családja, Gyuris Péter és Családja, Kálmán Zsolt és
Családja, Klacsák Zsolt és Családja, Kuklis Sándor és Családja, Pintér Ferenc és Családja, Szabó István és Családja, Tanács
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Zsolt és Családja, Papdi Norbert és Családja, Kotróczó Csabáné,
Vass Csaba és Családja, Cba, Bezdány Zoltánné – Tupperware,
Szolnoki Tünde, Üllési Önkormányzati Konyha, Horváth Nikolett,
Horvátné Farkas Jolán, Dankó-Vill Kft., Bahamas, Lajkóné Tari
Ágnes, Hajdu József és Családja, Máriásiné Pozsár Andrea, DélGasztro Kft., Hugyeczné Sárközi Éva, Royal Sütöde, Fodor Attila és Fodorné Bodrogi Judit, Dr. Papp Zalán, Dudás Alexandra
és Fodor Sándor, Gyöngyösiné Simon Mariann, Zádoriné Bata
Zsuzsanna, Zabosfai Zöldséges, Bozsity Bt., Bozsity Marinkó,
Bozsity Erika, Czékus István, Czékus-Bau Kft., Maróti Gergő,
Varga Zsanett, Maróti Ádám, Farkasné Szögi Mónika és Farkas
Milán, Kopasz István, Pappné Balogh Dolli, Franek Anett és Molnár Zsolt, Botos Csaba.
Segítették a munkánkat és köszönettel tartozunk a Polgárőrök
csapatának. Ezen az estén is a biztonságos közlekedésért mindent megtettek.
A szülők képviseletében Kunné Bálint Mariann SZSZ elnököt is köszönet illeti.
Végül, de nem utolsó sorban, külön köszönöm kollégáimnak a munkáját: Bokor Józsefné, Kuklis Sándorné, Simonics Gyuláné, Vass
Lászlóné, Ágostonné Szaniszló Ildikó, Szabóné Gyuris Rita, Náfrádi

Szilvia, Bozsóné Tóth Zsanett, Nagyné Nyerges Mónika, Ráczné
Kispéter Éva, Túri Kitti, Varró Hajnalka, Hovanyecz Attiláné, Sziráki
Lászlóné, Baló Éva, Gyuris Dóra, Ocskó Ágota, Jerneiné Masa Mária
Tünde, Fábián Nóra Zita, Bálintné Dékány Mónika,
Illetve a nyugdíjas kollégák: Bezdány Zoltánné Ancsa óvó néni, Zádoriné Bata Zsuzsanna Zsuzsi óvó néni, Simonicsné Polyák Mária,
Marika óvó néni szeretettel követik rendezvényeinket, támogatnak
és segítenek bennünket lehetőségeikhez mérten, hálával tartozunk
ezért.
Külön köszönettel tartozunk Nagy Barbara és Ferenczi -Barna Aliz
kollégáinknak is a támogatásért.
S hogy zárjam a sort az Esten résztvevő Bálozókat is köszönet illeti,
a jó hangulatért, a fogyasztásért, a tombola árusításért, vásárlásért,
a támogatásért!!!
A bálunk, jó hangulatú és igen sikeres volt.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!!!!!!!!!!!!!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

Most pedig, beszéljenek a képek:
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Peták Norbertnek és Vajda Anikónak szeptember 21-én – 3570 grammal – Nolen nevű,

Német Zoltánnak és Tokodi Tímeának szeptember
29 -én 3440 grammal – Mirella nevű,

Hagyományos eljárással készült adalékmentes saját márkás termékeink széles választékával ((füstölt
kolbász, májas, lecsókolbász, hagyományos sózású
darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandóan friss
sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, kacsahúsok várják
az éhes Üllési és környékbeli embereket.
Nálunk Szép kártyával is, bankkártyával is, készpénzzel is lehet fizetni.!
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!

Farkas Lászlónak és Rutai Bettinának október
7-én – 3240 grammal – Zara nevű,

Kővágó Károly Gábornak és Kővágó Gabriella Hajnalkának október 15-én – 3060 grammal – Jázmin
nevű gyermek született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Hangodi István és Baranyai Tímea üllési lakosok október 22-én
házasságot kötöttek.

Üllés Dorozsmai út 37.
+3630 9636882

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2021 NOVEMBERI számának lapzártája november 18-án, csütörtökön
lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen –
legkésőbb CSÜTÖRTÖKÖN 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő, úgy ügyfélfogadási időben
a 62/282-122 / 222 melléken Balogh Márta ügyintézőt keresse!
Határidőn túl beérkező cikkek, hirdetések megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

Azz

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Rácz Ferenc október 5-én (56 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Kft.
K

KIADJA
az

Üllés központjában levő
(Dorozsmai út 26.) ingatlanát
üzlettel, raktárakkal, udvarral!
30/39-79-111

onozomihaly@onozoagro.hu

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

