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AZ ÜLLÉSI „KIRÁLYDINNYE” CITERAZENEKAR KAPTA A
CSÓLYOSPÁLOS KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT
Idén 16. alkalommal került megrendezésre a Tavaszköszöntő
Zenei Fesztivál Csólyospáloson. Helyi és vidéki előadók zenés, táncos produkcióit láthatta a Közösségi Házat sokadszorra zsúfolásig
megtöltő közönség. Kellemes színfoltja volt az egész estét betöltő
műsornak László Attila, aki 2011-ben megnyerte a „Csillag születik”
című országos tehetségkutató televíziós műsort. Különleges, minőségi produkciójával nagy sikert aratott.
Az est egyik fontos mozzanata volt az önkormányzat által alapított „Csólyospálos Kultúrájáért Díj” immár tizenkettedik alkalommal
történő átadása. A Képviselő-testület döntése alapján 2018-ban a
település kulturális életében játszott kiemelkedő szerepéért az Üllési
„Királydinnye” Citerazenekar érdemelte ki a díszoklevelet, amelyet Á.
Fúrús János adott át. A polgármester a döntés indokolásakor többek
között kiemelte, hogy a díjazott zenekar közel 1 évtizede alakult,
tagjai lelkes amatőrök. Vezetőjük Tanács Zoltán, aki készít is hangszereket, illetve társadalmi munkában gyermekeket tanít citerázni.
2010-ben igent mondtak a Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus felkérésére, azóta együtt lépnek fel. Szinte minden hétvégén
színpadra állnak vagy Csólyospáloson, vagy valamelyik környező településen. Az asszonykórus nagyban köszönheti nekik a nyugdíjasok

JAVASLATKÉRÉS – DÍSZPOLGÁRI
CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA
Üllés Község Képviselőtestülete „A díszpolgári cím adományozásáról” szóló rendeletét 2008. június 11-én módosította. A módosítás
értelmében az elismerést a testület kétévente adományozza. (legutóbb 2016-ban lett átadva a cím).
A Címmel „a község életében jelentős – a társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a kulturális és a művészeti élet területén nyújtott
– kimagasló tevékenység elismerése történik.
A kitüntető cím átadására Falunap keretében – június 2-án - kerül sor.
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 11/1998/VII.17./Kt.sz.
rendelet 3.§. /3/ bekezdése alapján a díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek: „képviselőtestület tagjai, az önkormányzat
intézményei, civil szervezetek, és a település polgárai.
Megkérném a Tisztelt Lakosságot, hogy a cím odaítélésére
vonatkozó javaslatát – rövid indoklással együtt – legkésőbb április
30-ig hivatalomhoz személyesen, illetőleg a hivatal@ulles.hu e-mail
címre, vagy a Déryné Kulturális Központban elhelyezett „Díszpolgári
Cím” feliratú kihelyezett gyűjtőládába jutassa el.
(Eddigi díszpolgáraink:
Dudás Kálmán, Babarczi János, Knapcsek Sándor, Juhari László,
Dinnyés Gézáné, Lőrincz János, Ádám András, Kálmán Ferencné, Dr.
Joó András, Paragi Sándorné, Dr. Nyáriné Tajti Anna, Tuczakov Gézáné, Bálint Antal, Seres Lajos, Mihálffy László, Tóth András )
Nagy Attila Gyula polgármester

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2018. április 9-én, 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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részére szervezett versenyeken elért sikereket, amikor is az ország
minden pontjára hűségesen elkísérték őket, időt, pénzt, fáradságot
nem kímélve. Az asszonykórus produkciói lényegesen színesebbek a
zenekari kíséret miatt, ezért a csólyospálosi kórus kitűnik más csoportok közül, akik mellett nincsenek zenészek. Csólyospálosi fellépéseik alkalmával (falunap, szüreti felvonulás, tavaszköszöntő, idősek
napja, stb.) mindig térítés nélkül szórakoztatják településünk lakosságát. (szerkesztőség)

1%

A 2017. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére ajánlhatja fel a lakosság:
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
adószáma: 18452512-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
– Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
Adószáma: 19746896-1-06

MÁSODIK 1%
Ha a 2017. évi személyi jövedelemadó második 1 %-át is fel
szeretnék ajánlani a http://nav.gov.hu/szja/szja internetes címen
tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak részére megképezett technikai számokról (ha pl. a Magyar Katolikus Egyházat
kívánják támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011 számot írhatják be.)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2018. ÁPRILIS
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
március 31-április 2.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
április 7-8.
Dr. Hursán Mihály 06/30/9986-139
április 14-15.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
április 21-22.
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032
április 28-29.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ

A Képviselőtestület március 8-án rendkívüli ülést tartott.
A képviselők döntöttek az Üllés, 028. hrsz.-ú kivett, saját használatú út megjelölésű földterület igénybevételéről.

Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2018. április 24-én (kedden) 15 órakor ülés tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában,
melyre meghívja a település lakosságát.

A Képviselőtestület következő, munkaterv szerinti ülését március 20-án tartotta.
A képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról,
– a Mórahalmi Járási Hivatal 5 éves tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról,
– az Üllés, 067/235 hrsz. ingatlan területének igénybevételéről
szóló hozzájárulások (Gyuris Géza ev. területigénye és a 067/205
helyrajzi számú ingatlan megközelítési ügye) megadásáról,
– az önkormányzati üzemeltetésű Mercedes-Benz típusú autóbusz üzemeltetési szabályzatának elfogadásáról,
– Kistelek Városi Önkormányzat Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulásához történő csatlakozásáról.
A képviselők a „vízterhelési díjak 2018. április 1-jei bevezetésének önkormányzat általi tudomásul vételéről”, valamint a „TE-RADOLA Vállalkozásfejlesztési Szociális Szövetkezetbe történő belépésről”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát nem fogadták el

Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság 2017. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
3.) Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság 2017. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
4.) Tájékoztató a polgármester és a jegyző 2017. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
5.) Beszámoló az Üllési Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
6.) Aktuális kérdések

A képviselők zárt ülés keretében lakáscélú támogatások módosítása iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról döntöttek.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket
a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.
hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2018kepviselotestuleti-jegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesekanyaga-eloterjesztesek/2018-ev link alatt olvashatják.
Nagy Attila Gyula polgármester

EGYHÁZI HÍREK

Húsvéti miserend:
március 29-e (csütörtök)
17 óra
március 30-a (Nagypéntek)
17 óra
március 31-e (Nagyszombat)
18 óra
április 1-je (Húsvét vasárnap)
9 óra és 17 óra
2018. áprilisi miserend
Hétfő:
18 órakor
Szerda:
8 órakor
Péntek:
18 órakor
Szombat:
8 órakor
Vasárnap:
9 órakor és 18 órakor
2018. I. félévi programok:
• Május 20. (Pünkösd): Elsőáldozás. (9.00)
• Június 10: Búcsú ünnep.
Kopasz István
plébános

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. ÁPRILISI étke-

zési térítési díjak befizetését:
április 3 – április 13-ig
7 – 14 óra között lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14 óráig.
A konyhai dolgozók nevében Kellemes
Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

Nagy Attila Gyula polgármester

HULLADÉKGYŰJTÉS – ÁPRILIS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul: Szállítási napok: április 9. HÉTFŐ és április 23. 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 ZÖLDHULLADÉKSZÁLLÍTÁS
pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót az Üllési Körkép 2017. májusi számában olvashatták, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik.
Amennyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg,
úgy a hulladék nem kerül elszállításra!
Zöldhulladék szállítási időpont: április 16. 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

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS
ULTRAHANG VIZSGÁLATTAL
Üllésen 2018. április 17-én kedden 15 órától. A vizsgálatot Dr.
Kajtár István végzi, költsége: 3000 Ft
Az ultrahangos vizsgálat mellett citológiai kenet és hurok levételt,
felhelyezést, gyógyszerfelírást is végez és bármilyen nőgyógyászati
panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Akinek az előző rákszűrésen elváltozást találtak, annak egy kontroll vizsgálat javasolt!
Időpont egyeztetés és bejelentkezés személyesen vagy telefonon a Védőnői Szolgálatnál a 30/506 2683 telefonszámon
munkanapokon 8 – fél 10-ig.
Kiss Ilona védőnő

3

www.ulles.hu

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II.
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2018. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási
értesítőben is láthatták a választás napja: 2018. április 8. vasárnap.
A szavazás 600 órától 1900 óráig tart.
A választási törvényre való tekintettel, a választási határidők és
részletszabályok közötti könnyebb eligazodást segítendő kívánom
Önöket tájékoztatni két részben. Az előző részben ismertettem a választójog alapelveit, a névjegyzék, az ajánlás és a kampány fontosabb szabályait, valamint a szavazatszámláló bizottságra vonatkozó
lényeges rendelkezéseket.
E második részben az eredmény megállapításáról és az esetleges
jogorvoslatok lehetőségéről adok tájékoztatást.
I. Az Eredmény megállapítása
A szavazatszámlálás során a szavazatszámláló bizottság, a
jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató képviselője,
valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat a
szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárását követően haladéktalanul megszámlálja.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a
szavazáson megjelent választópolgárok számát.
A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az
urna sértetlenségét, és felbontja az urnát.
A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és a
mozgóurnában lévő – a nem érvénytelen – szavazólapokat, majd
azokat megszámlálja.
Érvénytelen a szavazólap, amely
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy
c) nem tartalmaz érvényes szavazatot.
Érvénytelen az a szavazat, amelyet
a) nem a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal
írt két, egymást metsző vonallal adtak le,
b) kiesett jelöltre, listára adtak le.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel –
nem érinti, ha a szavazólapon érvénytelen szavazat is szerepel, vagy
ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek,
listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, nevet, listát hozzáírtak.
A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer
meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni,
amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását
követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.
A szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazóköri
jegyzőkönyv adattartalmát – a jegyzőkönyv kitöltését követően haladéktalanul – a helyi választási irodába továbbítja, amely azt a szavazatösszesítő informatikai rendszerben rögzíti.
A választási irodák a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat a szavazás lezárását követően
nyilvánosságra hozzák.
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A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában
a szavazást követő három napon belül megtekinthető.
A szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a
Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.
II. Jogorvoslatok
A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és a
bírósági felülvizsgálat iránti kérelem. Ezen felül rendkívüli jogorvoslati lehetőség, hogy az Alaptörvényben foglalt jogok megsértése
esetén alkotmányjogi panaszt lehet benyújtani.
1. Kifogás
A választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet nyújthat be.
– Kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett
jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
választási bizottsághoz.
– A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik,
amely mellett a választási iroda működik. Ha a választáson választási bizottság nem működik, a kifogást az a választási bizottság
bírálja el, amely mellett a választási iroda felettes választási irodája
működik.
– A szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen –
szavazóköri eredményt megállapító döntés kivételével- kifogást lehet
benyújtani.
– A kifogást írásban, személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani.
– A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) jogszabálysértés megjelölését
b) jogszabálysértés bizonyítékait
c) kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét ) és –ha a
lakcímétől (székhelyétől )eltér – postai értesítési címét.
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Kifogás áttétele
Ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására
nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az ügyet – legkésőbb
a beérkezését követő napon jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel átteszi
az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A választási bizottság köteles eljárni a hozzá
áttett ügyben.
Kifogás elbírálása
A választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezéstől-áttétel esetén az elbírálásra jogosult választási bizottsághoz
történő beérkezéstől számított harmadik napon dönt.
A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) az nem az arra jogosult nyújtotta be
b) elkésett
c) nem tartalmazza a törvényben foglaltakat
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d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatásköré sem.
A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
2. Fellebbezés
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a
másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.
3. Bírósági felülvizsgálati kérelem
A választási bizottság határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati
kérelmet nyújthat be

ÁLLÁST KERES?

VELÜNK!
LÉPJEN KAPCSOLATBA
TOP-5.1.2-15
„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM
TÉRSÉGÉBEN”

Mórahalom és térségében évről évre egyre jelentősebb problémát jelent a vállalkozások számára a megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már a vállalatok napi működését
és a fejlesztéseik sikerességét is kockáztatja. A paktum projekt
célja a hátrányos helyzetű álláskereső személyek munkába állásának támogatása.
A projekt a Mórahalmi járás és a Kisteleki járás igazgatási
területére, valamint a Szegedi járás 5 településére terjed ki.
Az együttműködés a következő településeken állandó lakcímmel
rendelkezőket érinti: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom,
Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, Zsombó, Baks,
Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Dóc, Sándorfalva, Szatymaz, Domaszék, Röszke.
Jelen projekt tekintetében hátrányos helyzetű személyek, akik:
1. alacsony iskolai végzettségűek,
2. 25 év alatti fiatalok,
3. 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
4. 50 év felettiek,
5. GYED-ről vagy GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelők,
6. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
7. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
8. megváltozott munkaképességű személyek,
9. roma nemzetiségű személyek,
10. közfoglalkoztatottak,
11. inaktívak.
Amit kínálunk:
 Munkaadók részére foglalkoztatást segítő támogatásokat nyújtunk:
• bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó 100%);
• foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (legfeljebb 8+4
hó, legfeljebb 70%);
• munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás
nyújtása (legfeljebb 90 napos, legfeljebb 100 %);
• mobilitás támogatása.
 Munkavállalók részére a program keretén belül lehetőség nyílik:

A határidőket naptári napokban kell számítani. A választási
törvényben meghatározott határidő minden esetben jogvesztő, késedelem kimentésére, illetve igazolás előterjesztésére nincs mód. A
határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le, a választási bizottság
rendelkezésére nyitva álló határidő 24 órakor jár le. A jogorvoslati
kérelmek benyújtására , valamint azok elbírálására – speciális jogorvoslati eljárásokat kivéve – 3 napos határidő áll az érintettek rendelkezésére, a jogsértés elkövetésétől, illetve megtámadott választási
bizottság határozatának meghozatalától.
Tisztelt Választópolgárok! Remélem a két részes tájékoztatómmal sikerült átfogó képet nyújtani a választási jogszabályokról, a
választópolgárokat érintő legfontosabb tudnivalókról. Amennyiben
az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen
egyéb kérdése merül fel, forduljon hozzám, a választási információs
szolgálathoz, vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

1. Elhelyezkedést segítő támogatások:
• a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása
• mobilitás támogatása.
2. Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:
• a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség
támogatása
• a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
3. Önfoglalkoztatóvá válás támogatása;
4. Ingyenes munkaerő piaci szolgáltatások (önéletrajzírás, motivációs és pályaorientációs tréningek, csoportos tanácsadások).
A projekt keretében üllési mentorunk, Toppantó Gabriella folyamatos támogatást nyújt a munkavállalóknak annak érdekében, hogy
az álláskereső személy igényeinek és kompetenciáinak megfelelő szolgáltatásban részesüljön. A mentorálási folyamat eredményeként fő célunk minél több álláskereső személy munkába állásának elősegítése.
Március hónaptól Gabriella a Polgármesteri Hivatalban, kétheti
rendszerességgel, minden páros héten kedd délelőtt ügyfélfogadást
tart 8.00-11.30 között. A következő ügyfélfogadási időpontok: április 3., április 17.
Előzetes időpont egyeztetésért, illetve további információkért keressen fel minket az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:
Foglalkoztatási Paktum Iroda:
6782 Mórahalom, István király út 8., II. emelet
Toppantó Gabriella mentor: 0630/55-88-944,
paktumtoppantogabriella@gmail.com
www.facebook.com/PaktumIroda

APRÓHIRDETÉS
Rendszeres jövedelemmel rendelkező gyermekét nevelő anyuka
albérletet keres.
Telefon: 30/541-4472
--------------------------------------------------------------------------------------Üllési 100 m2-es vegyes építésű ház jó helyen, 1500 m2-es gyümölcsössel eladó, kisebbre cserélhető.
Ár: 7 millió Ft
Telefon: 62/282-145
--------------------------------------------------------------------------------------Tanya eladó a Ruzsai úton a kövesút mellett fél hol földdel.
Ár: 5.500.000 Ft
Telefon: 30/663-1477, 70/677-4430
--------------------------------------------------------------------------------------Üllésen dolgozó gyermektelen megbízható pár albérletet keres.
Telefon: 30/425-0351
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I LOVE SICILY AVAGY EGY SÁRGA BUSZ FELJEGYZÉSEI ÉLETE ELSŐ
DÉL-OLASZORSZÁGI ÚTJÁRÓL

2018. február 17-én (szombat) igen korán keltem. Hajnali 4-kor már járó motorral
vártam a rám váró 9 napos utat.
Amikor megérkeztünk Üllésre a kulturális
központ elé, némileg elképedtem. Jó sok ember, ha jól számoltam, 17 általános iskolás és
29 felnőtt (pedagógusok és hozzátartozóik),
illetve megannyi különféle méretű csomag
várta, hogy beszállhasson. Mint utóbb megtudtam, néhány bepakolásra váró doboz különféle érdekesebbnél érdekesebb kísérleti
eszközöket és anyagokat rejtett, melyeket a
gyerekek és szüleik készítettek. Egyre kíváncsibb lettem, miféle útra is hoztak el engem
megbízott gazdáim, a két Sanyi.
A bepakolás simán ment, minden és mindenki befért, illetve talált helyet magának.
Ügyesek ezek az üllésiek, no meg a két Sanyi!
Az indulás napján reggeltől estig mentünk. Szépen tempósan haladtunk, de nem
hajszoltak túl. Útközben több helyen havat is
láttunk (Már megérte eljönni!), a gyerekek hógolyóztak is az egyik parkolóban.

Este Firenze közelében éjszakáztunk.
Valami egyházi szállás volt, a pedagógusok
gyakran emlegették nagy hálával és tisztelettel Kopasz István atya nevét, aki sokat
segített nekik a szálláshely megtalálásában
és lefoglalásában, és aki időt, energiát nem
kímélve segített a szervezésben, illetve jó tanácsokkal látta el a csapatot az utazással és
ott tartózkodással kapcsolatban.
Vasárnap korán reggel Róma külvárosáig
vittem a csoportot, ahonnan vonattal utaztak tovább a városközpontba, hogy minél
költséghatékonyabb (Na, micsoda szavakat
ismerek!) legyen a program. Ott egy Olaszországban élő üllési hölgy (Patik Judit) várta
őket, aki olasz nyelvtudásával és helyismeretével nagyon sokat segített, hogy a nem túl
kellemes időjárási viszonyok között is jól érezzék magukat utasaim és a rövid idő ellenére
is sok mindent lássanak a főváros nevezetességei közül. Esőkabátban és esernyőkkel fel-
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szerelkezve tudták megtekinteni a főbb nevezetességeket (Szent Péter-bazilika, Angyalvár,
Forum Romanum, Piazza Navona, Pantheon,
Altare della Patria, Colosseum), de még így
sem panaszkodtak, pedig láttam, hogy sokak
cipője, kabátja átázott, a szép frizurák lelapultak. A lelkesedés azonban nem lanyhult.
Vagány csapat ez az üllési csapat! (Ja, állandóan valami „umbrella poncho”-t emlegettek,
de azt nem tudtam kideríteni, hogy miért.)
No most jön az igazi kaland! Estefelé utasaim magamra hagytak, a két Sanyi szerencsére nem. Ők felkormányoztak a Kriti nevű
görög komphajóra. Egész éjjel, pontosabban
13 órán át itt ringatóztam. Szívesen szétnéztem volna a fedélzeten és a hajó többi részén
is, főleg, mikor másnap csak úgy zengett a
busz az élményektől. Volt ott szó négyfős
kabinokról, igazi olasz kávéról, dolgozatjavításról, meg éjszakai fedélzeti sétáról, napfelkeltéről. Meg valami késes, bicskás sztorit
is emlegettek felháborodva. (Ha jól értettem,
az üllésiek igen kemény legények, mert kés,
illetve bicska nélkül nem indulnak el otthonról. Az olaszok ezt nem nézték jó szemmel
Mindegy, én továbbra is bírom őket.)
Hétfő. Palermo. Elképesztő! Tegnapelőtt
még hóban gurultak a kerekeim, most meg
már érett mandarinok és narancsok hajolnak
fölém a fák ágairól. Akkora kaktuszbokrok és
fikuszfák nőnek errefelé, hogy nem győzök
betelni a látványukkal. Úgy érzem, jó helyre
keveredtem. Mondjuk a közlekedés az nem
semmi. Nem tudom pontosan, hogy ezek az
olaszok milyen szabályok alapján közlekednek, mindenesetre igyekszem túlélni. Szerencse, hogy minkét Sanyi ilyen nyugodt!
A csoport két külön helyen szállt meg
Bagheriában. Szóval reggelente, illetve bizonyos programok után két különböző helyen szedtem fel utasaimat, de legnagyobb
örömömre mindig mindenki időben ott volt
a megbeszélt helyen és pillanatok alatt
felszálltak. Erre bizony nagy szükség volt,
hiszen az olaszok közlekedési és parkolási
szokásai továbbra is elég egyediek.
Kedd. A diákok és a pedagógusok egy
része az iskolában töltötte a délelőttöt, míg
a többieket kirándulni vittem Monrealeba.
A diákok a suliban kísérleteket mutattak be.
Elmesélték, hogy egy két éve tartó projekt
(Let’s get together and play Physics!”) ötödik
találkozója ez az olaszországi. A pályázat fő
célja a természettudományok iráni érdeklődés felkeltése, jó gyakorlatok cseréje a partnerországok pedagógusai között, és persze
az angol nyelvtudás fejlesztése. A gyerekek
maguk is pályázatot nyújtottak be, hogy részesei lehessenek ennek a remek utazásnak.
Látványos kísérletek angol nyelvű leírásával
jelentkezhettek. Az indulás előtt többször is
elpróbálták a kísérleteket, melyeket egy Harry

Potter kerettörténetbe ágyazva mutattak be
itt Casteldacciában. ( Aha, ehhez hoztuk azt a
sok bedobozolt kelléket.)
Délutánra mindenkit visszavittem az iskolához. Ott a jól sikerült kísérleti bemutató
után még a csoport néptáncosai is felléptek,
ezzel is bizonyítva Üllés község sokszínűségét. Hát ilyet! A felnőttek még el is érzékenyültek, büszkeséggel töltötte el őket, hogy
ilyen messzire hozták Magyarország és településük jó hírét. A többi résztvevő ország
meg meghatódott ezt a büszkeséget és szeretetteli összetartozást látva. (Jó, hogy én is
hozzájuk tartozom!)

Szerda, csütörtök. Ismét Palermo. Városnézés, múzeumlátogatás, shoppingolás. Nekem aztán nem sok dolgom van. Hogy ezek
mennyire szeretnek gyalogolni! Minden nap
legalább 10 kilométer! Az egyik pedagógus
a fülem hallatára jelentette ki, hogy ő bizony
le sem száll, ha 10 kilométernél kevesebbet
kell sétálni. (Nem kellett kevesebbet! )
Péntek. Újabb bepakolás és indulás hazafelé. De előtte még egy kis esős városnézés
Cefalúban. Újabb kompozás, ezúttal a kissé
viharos tengeren. (Hű, ha ember lennék, már
lehet, hogy kidobnám a taccsot. Jó pár bálnán áthajthatunk, hogy ekkorákat ugrik ez a
monstrum! Néha meg mintha betonfalnak
ütköznénk, úgy megtorpanunk. Majdcsak
megvirrad!)
Szombat reggel. Nápoly. Esik az eső.
Most is. Ezek azért mennek, néznek, fotóznak (emberfej méretű gömbkaktuszokat is, a
Tojásvárat/ Castel dell'Ovo-t is, meg persze
a panorámát) és örülnek. (Micsoda banda!)
Pompei. A Vezúv ködbe burkolózik, de
így is lélegzetállító. Egy citromfa mellett parkolok. Hamarosan véget ér ez a kiruccanás.
Már most sajnálom.
Hát erre nem számítottam. Ide vissza kell
jönnöm! Loppiano. (Judit ismét itt van és segít. Köszi.) Mesés hely, bár most csak keveset
láttunk belőle. Egyházi szállás megint. Külön a
férfiak, külön a nők. Némi morgás, mérgelődés. Beletörődés. És végül ez is szuper.
Mondják, ha Marika nem lenne, bele sem
vágtak volna ekkora útba. De ki az a Marika?
Aki időnként a mikrofonba beszél? Az a szőke, aki sosem fáradt? Ő lehet. (Hé, Marika!
Máskor is elviszlek, ahova csak akarod.)
Vasárnap. Hazáig most már meg sem állok. Na jó! Ha nagyon muszáj, esetleg.
a gondolatokat lejegyezte: Kati néni
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"LÚD-TOLL"
TAVASZI SZIMFÓNIA
Oly felhőtlen kék az ég,
Csábító a messzeség,
Rügyezik a barkaág,
Bimbót bont a gyöngyvirág.
Jácint álmosan tekint,
Szirmot színez idekint,
Rigó füttye zengve száll,
Üdén ébred a határ.
Bíbor hajnalhasadáskor,
Hűs víz fodrán hal ficánkol,
Forrás vize csacsog-mesél,
Ringón zizzen a pipitér.
Pitypang szirma okkersárga,
Kis-pillangó röppen rája,
Nyúllal versenyez kósza szél,
Pázsit alján tücsök zenél.
Simogató a napsugár,
Itt a tavasz, rég vártuk már.
S. Dudás Mária

TÚRA AZ ÜLLÉSI
KERESZTEKHEZ
2018. április 21-én 9
órakor indulunk az Üllési
Templomkertből.
– kényelmes cipő,
réteges ruha, láthatósági mellény.
A táv kb. 12-13 km
Jelentkezni 2018. április 15-ig lehet az
alábbi személyeknél és telefonszámon:
Farkasné Éva
Tóthné Rózsika

06/30/394-9433
06/30/309-9594

ZÖLDÜL(L)ÉS –
ZÖLD ÜLLÉS
2018. április 21-én
(szombaton) 8-12.30
óra között környezetvédelmi programot szervezünk a Föld Napja
alkalmából! Helyszín:
Déryné Kulturális Központ, Fontos Sándor Általános Iskola (Dorozsmai út 53.) Közös gondolkodásra, játékra,
előadásokra, bemutatókra várjuk községünk
lakóit, a civil szervezeteket.
Részletes programot később plakátokon
olvashatják! Bízunk abban, hogy egy hasznos napot tölthetnek el diákjaikkal!
Zöldül(l)és Egyesület
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ISKOLAI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy megváltoztak a mobilszámok az iskolákban. Az új számok az alábbiak:
Dorozsmai út 53. szám alatti épület :
+36 30/7403501
Radnai u. 2. szám alatti épület:
+36 30/7403605
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Szülőket, hogy a Mórahalmi Járási Hivatal illetékességi területén működő iskolák számára, így az üllési
általános iskolák számára is a beiratkozás időpontja az alábbi:
2018. április 12 (csütörtök)
8-19 óra között
2018. április 13. (péntek
8-18 óra között
Helyszín: Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézménye, 6794
Üllés Dorozsmai út 53.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
– nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás eredeti példánya, amely lehet:
óvodai szakvélemény
nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi
szakvélemény
sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
– a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
– nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya
– nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy
által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy az állami erkölcstan
oktatást igényli gyermeke számára.
(a beiratkozásról bővebb információt a ww.ullles.hu honlap Kezdőlapján, illetve Üllés facebook oldalán találhat)

2018.02.23.-án a zákányszéki sportcsarnokba kaptunk meghívást az idősek kistérségi farsangjára, melyet a Homokháti Szociális
Központ rendezett meg. Az asztalokon farsangi díszek és finomságok
voltak, a Homokháti Kistérségben élő nyugdíjasok között találkozhattak ismerősökkel is. A környékbeli településekről érkező nyugdíjasok
komédiát, táncot, éneket adtak elő, melyek nagyon szórakoztatóak
voltak. Ezután élő zenére táncoltak az idősek és a kísérő gondozók
egyaránt.
Nőnap alkalmából a klubtagoknak egy kis süteménnyel, és egy
szál tulipánnal kedveskedtünk.

Sárközi Emília
iskola tagintézmény-vezető

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK
Mozgáskorlátozottak Egyesület következő összejövetele 2018.
április 13-án 15 órai kezdettel kerül megtartásra a Déryné Kulturális
Központban. Kérjük azokat a tagokat, akik az éves tagdíjat nem fizették
be, ezen alkalommal rendezzék, ha tehetik, mert ez központilag szabályozva van! Márciusi összejövetelünk az Alkotóházban volt, ahol Hajdúné Julika segítségével
dekorgumiból tulipánokat készítettünk. Tanács
Zoltán és neje kemencében sütött a csoportnak finom lekváros buktát. A nőnap alkalmából
Sárközi Szabolcs lepte meg a csoportot, virággal, csokoládéval és saját arcképes kártyával!
Kellemes délutánt töltött a csoport ismét az Alkotóházban, amit köszönünk szépen!

ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Az életmód Klub következő összejövetelét április 19-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Napos piac épületében.
A téma: Mozgással az egészségünkért (Makráné Körtvélyesi
Tünde)
Várunk sok szeretett minden érdeklődőt!
Tisztelettel: Lapuné Füredi Andrea /06/30 383-4976
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Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY A 2018/2019-ES NEVELÉSI ÉV ÓVODAI
BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
a) Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a
2018/2019-es nevelési évben
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.
Felvehető:
– aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
– a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik a 2018. augusztus 31-e után
töltik be a 2,5 életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti
időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Előfelvételivel felvehető az a gyermek, aki a nevelési év időtartama alatt betölti a 2,5 életévet és felvétele munkahely, vagy családi
okok miatt indokolt.
(Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete,
vagy gyámsága alatt álló, az óvodai nevelésben való részvételre
kötelezett (3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni
a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.)
b) Az óvodai beiratkozás időpontja: 2018. április 24-25-én 8-16
óráig
Helye: Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 6794 Üllés Dorozsmai
út 10.
c) A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok,
dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a
sajátos nevelési igényről
– szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi
kedvezményről, tartós betegségről,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
d) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint:
„1) Az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos
gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál
többet mulaszt, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés
miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy
tanítási évben egyszer van helye.”
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke
ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
e) Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, nevelésükre az alapító okirat szerint jogosult óvoda, és annak elérhetősége:
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde az integráltan nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
címe: 6794 Üllés Dorozsmai út 10.
vezető: Marótiné Hunyadvári Zita
telefonszám: 06-30-506-3466
e-mail cím: csigabiga@ulles.hu
A Csigabiga Óvodába felvehető integráltan nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek felvételénél az intézmény Alapító Okiratában foglaltak az irányadók.
f) Az alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató
óvoda és elérhetősége: –
g) A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete:
a település teljes közigazgatási területe
h) Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2018. május 15.
i) A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartási óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda
vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú
döntést.
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
A késői havazás kapcsán
megtanultuk, hogyan lehet
söprűvel letisztogatni csizmáinkat. Egyelőre ezt még a felnőttek csinálták, de a kisvakondos gyerekek
jól tudják tartani, fordítani ehhez a lábukat.
Pályázathoz kapcsolódva részletesebben
foglalkoztunk a vízzel. Élményszerző sétát tettünk a víztoronyhoz, megcsodáltuk, milyen
magas, megbeszéltük, hogy a vezetéken át
innen folyik a víz, ha a csapot megnyitjuk.
Arról is szó volt, hogy a víz pénzbe kerül,
amikor nem használjuk, el kell zárni a csapot,
hogy takarékoskodjunk. Beszélgettünk arról,
milyen állatok élnek a vízben. Méregettük,
különböző formájú és méretű edényekbe öntözgettük, próbáltuk kifújni a felszínén lebegő
pingponglabdákat. Ehhez kapcsolódó munkáinkat a tornaszobában tekinthetik meg az
érdeklődők március 19-23-a között.
A szülők folytatni kívánták azt a hagyományt, hogy a fiúk virággal köszöntik nőnapon a lányokat
(a lányok meg majd húsvétkor ajándékozzák meg a fiúkat). Ez jó alakalom volt
arra, hogy beszélgessünk a kis-és nagylányokról, nőkről, nénikről, hogyan lehet kedveskedni nekik, mi az, hogy udvariasság…
Ez is hozzájárul a nemi identitástudat megalapozásához.

véti nyuszikról szólt a mese. A csoportban
megünnepeltük a nőnapot: 2 kisfiú osztotta
szorgosan a virágokat a 13 kislánynak. A
többi kisfiú sajnos betegség miatt nem tudott óvodába jönni.
Március 15-re verset, éneket tanultunk,
és ellátogattunk a parkba, ahová kis zászlókat vittünk.
A Süni csoportos gyerekek két rajpályázatra készítik műveiket. A témák a következők:
„Testünk a csoda”, és a „VÍZ világnapja”.
Nagy izgalommal készítik a gyerekek a műveiket, hiszen mindig izgalmas valamilyen
versenyen részt venni.
Zita óvónéni, Barbi óvónéni, Tünde óvónéni,
Julika dajkanéni

Simonicsné Polyák Mária, Náfrádi Szilvia,
Nagyné Nyerges Mónika

A süni csoportos gyerekek
nagyon várták már a tavaszt. A
farsangi bálunkon jelmezeinkkel
megpróbáltuk elkergetni a telet,
de ez nem teljes mértékben sikerült. A gyerekek megjegyezték: ”biztosan a kereplővel
nem voltunk elég hangosak!” A bábszínház
előadása is a tavasz jegyében telt: a hús-
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tően jól szórakoztunk, kezdődhet a húsvéti
készülődés.

Az elmúlt időszakban sok izgalmas esemény történt a Szamóca csoportos gyerekekkel.
A nagycsoportos korú pajtások részt vettek az úszásoktatáson. Reggelenként vidáman indultak, mindenki ügyesen
megbirkózott az akadályokkal. Sok- sok élménnyel és ezüstéremmel gazdagodva tértek haza az utolsó napon.
A hideg idő ellenére a csoportszobában
javában készültünk a tavaszra. Magokat csíráztattunk, ágakat hajtattunk, hagymaüveggel kísérleteztünk, és vetettünk, ültettünk.
Nagy örömünkre, ahogy a hó elolvadt az első
magok ki is hajtottak.
Ebben a hónapban a szamóca fiúknak titkos elfoglaltságaik is voltak. Amíg a lányok
birtokba vették a tornaszobát, a fiúk szorgoskodtak, barkácsoltak. Március 8-án fény
derült minden titokra, örömmel köszöntötték
a fiúk a lányokat Nőnap alkalmából.
A Bábszínház is ellátogatott hozzánk,
mulatságos nyuszis történetének köszönhe-

A Mókus csoportosok közül 8
fő vízhez szoktató úszó tanfolyamon vett részt, a szegedi Sportuszodában. Nagyon ügyesek voltak, a két hét alatt sok mindent megtanultak.
Nagyon élveztük, hogy mindennap busz jött
értünk és busz is hozott haza bennünket. A
legeslegjobb talán mégis az utolsó nap volt,
amikor jutalmul érmet kaptunk és a szülők
is eljöttek megnézni bennünket. Nőnapot is
tartottunk, amikor is a fiúk kedveskedtek a
lányoknak virággal és sok-sok apró figyelmességgel, egy-egy dicsérő szóval, egy kis
udvariassággal.
A Truffaldino Bábszínház is ellátogatott
hozzánk, „Húsvét az erdőben” című előadást mutatták be nekünk. Sok élménnyel
gazdagodtunk, az előadás után gyorsan le is
rajzoltuk és ezzel örökítettünk meg egy-egy
kedvenc jelenetet a meséből.
Nemzeti Ünnepünkre is készültünk, huszárokat készítettünk, kokárdákat festettünk,
verseket hallgattunk, közösen énekeltünk.
Tavaszi készülődésünk is elkezdődött, vidám,
színes dekorációval igyekszünk felöltöztetni
a csoportszobánkat.
Kitti óvó néni és Szabina dajka néni
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BÖLCSŐDEI HÍREK!
Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a 2018/19-es nevelési évre
történő bölcsődei beiratkozás ideje 2018. április 24-én (kedden), 25én (szerdán) 8.00-16 óráig lesz a bölcsőde épületében.
A csoportlétszámok kialakítása miatt kérjük mindazon gyermekek
beíratását, akik 2019.08.31. előtt elkezdenék a bölcsődébe járást.
A beiratkozáshoz kérjük az alábbi dokumentumokat:
– a szülő személyazonosító igazolványa;
– a szülő és a gyermek lakcímkártyája;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, taj kártyája;
– orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges és közösségben gondozható;
– mindkét szülő munkáltatói igazolása (vállalkozói igazolványa)
vagy
– iskolalátogatási igazolás, ha képzésben vesz részt vagy
– őstermelői igazolvány vagy
– munkáltatói szándéknyilatkozat arról, hogy foglalkoztatni fogják, vagy
– ha egyéb indoka van a felvételi kérelemnek (pl. szociális,
egészségügyi, stb.): védőnői, orvosi vagy egyéb igazolás.
Ha bármilyen kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban, az alábbi
telefonszámon érdeklődhetnek: 06-30/328-78-54.
bölcsődevezető

CSALÁDI DÉLUTÁN A BÖLCSŐDÉNKBEN
Az Emberi Erőforrás fejlesztési Operatív Program keretében a
„Még jobb kezekben-bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése”
EFOP-1.9.9-17 pályázat lehetőséget ad a bölcsődei szakemberek
továbbképzése mellett családi délutánok megszervezésére is. Ezek
közül az elsőt tartottuk február 28-án, melynek témája a hóval, jéggel
való játékos ismerkedés volt. A bölcsőde több helyiségét berendeztük, ahol a különböző játékos feladatok várták a gyermekeket és a
szüleiket. Az időjárás is „alkalmazkodott” a témához, mert a csoportszobákból kipillantva is havas táj mutatta magát.
Jó volt látni a gyermekek arcán az örömöt a délután során, és
reméljük, hogy kellemes kikapcsolódást nyújtottunk a szülők, nagyszülők, és testvérek számára is.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde dolgozói

11

www.ulles.hu

CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Kékes-Szabó Antalnak és Titz Anita Annának február 11-én – 2830 grammal – Máté nevű,
Kuklis Sándornak és Vecsernyés Renátának
február 16-án – 4310 grammal – Barnabás nevű,
Dezső Gábornak és Fődi Beátának február 19-én –
4560 grammal – Levente nevű,
Petre Horvatnak és Nyisztor
Szandrának február 20-án – 2730 grammal –
Petra Kamilla nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Dávid János március 7-én (85 éves korában),
Monostori István március 13-án (60 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
Nem sokat kértünk csak, hogy gyógyuljon meg,
S élje azt át velünk, mit ő már nem élhet meg.
Gyönyörű szemében a fény még csillogott,
Még az utolsó napokban is csak mosolygott.
Mosolygott, mert hitt, mosolygott mert élt,
Semmi mást nem akart ő, csak élni még!
Küzdött még tudott, még volt ereje,
De a végzet őt is utolérte.
Hosszú útra ment és a csillagok vezetik,
Vezetik útját, amíg csak álmodik.
Álmodjon egy kort, mely csodás és szép,
Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él.
Súgják meg a csillagok üzenetünk… hogy szeretünk,
Mondják meg azt neki, hogy
SOHASEM FELEDÜNK!
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
Czékus Bence
elvesztésének 4. évfordulójára.
Szerető édesanyád, testvéreid és Feri

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas – lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Mezőgazdasági idénymunkára (zöldség szedés és csomózás) 2 fő
munkaerőt keresünk.
Kezdés május 15-e körül.
Érdeklődni: 30/913-2526
--------------------------------------------------------------------------------------17 db 1 literes műanyag szódásüveg eladó - 1db rekesszel.
62/ 282-204, 8-16 óráig

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép áprilisi
számának lapzártája:
2018. április 17-én, kedden lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb KEDDEN 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!
Köszönjük!

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllési Polgármesteri Hivatal, 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Telefon: 62/282-122, Felelős szerkesztő: Balogh Márta
Nyomdai kivitelezés: s-Paw Bt., 6794 Üllés, Bem József u. 7., Felelős vezető: Szabó Erik

