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AZ ÜLLÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI NYÁRI
IGAZGATÁSI SZÜNETE
Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. február 13-i ülésén megalkotta „A 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről” szóló 4/2018.(II.14.)önkormányzati rendeletet.
A rendelet értelmében az Üllési Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünete:
2018. augusztus 6-tól augusztus 10-ig napjáig tart. (5 nap)
(Első munkanap: augusztus 13.)
A fenti időszakban az ügyfélfogadás szünetel, a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület munkaterv szerint május
22-én ülést tartott.
A képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról,
– a 2017. évi költségvetési maradvány felhasználásáról,
– az NKM Földgázszolgáltató Zrt, az NKM
Földgázszolgáltató Zrt. Kiskunhalasi
Kirendeltségének, az NKM Áramszolgáltató Zrt, az Alföldvíz Zrt., a Szegedi
Kéményseprőipari Kft. és az FBH-NP Nonprofit Kft 2017. évi szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2017.
évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról,
– a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Üllési Tagintézmény 2017. évi normatíva elszámolásából adódó többlet és
szabad pénzmaradványa vissza kéréséről,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2017 évi
közbeszerzési statisztikai összegzéséről,

– Üllés Nagyközség 2017. évi közbiztonsági
helyzetéről, közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló rendőrségi és polgárőrségi beszámoló elfogadásáról,
– a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2017. évi beszámolója elfogadásáról.
A képviselők zárt ülésen határoztak:
– étkezési díjhátralékok ügyében, (döntöttek
arról, hogy a hátralékosokat szólítsák fel,
és amennyiben a tartozásukat 15 napon
belül nem rendezik, úgy az étkezési szolgáltatásukat függesszék fel)
– 1 db lakáscélú támogatási kérelem elbírálásáról, valamint a
– díszpolgári cím odaítéléséről. (2018-ban
Tanács Zoltán Üllés Wesselényi utca 16.
szám alatti lakos lett)
A képviselők módosították:
– az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól szóló 2/2017.(II.15.)
önkormányzati rendeletét,
– önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról,

a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló 2/2018.(II.13.)
önkormányzati rendeletét,
valamint megalkották:
– az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól szóló 2/2017.(II.15.)
önkormányzati rendelet (zárszámadás)
végrehajtásáról szóló rendeletét.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.
hu/kepviselotestulet/kepviselotestuletijegyzokonyvek/2018-kepviselotestuletijegyzokonyvek
link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://ulles.hu/
kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesekanyaga-eloterjesztesek/2018-ev link alatt
olvashatják.
A fenti rendeleteket a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, Titkárságán, illetve
a http://ulles.hu/rendeletek link alatt tekinthetik meg.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ORVOSI RENDELŐK NYITVA TARTÁSA
I.számú háziorvosi rendelő

II. számú háziorvosi rendelő

A rendelőben a nyári szabadság miatt 2018. június 27. – 2018. július
26-ig helyettesítés lesz.

Szeptemberig nyári munkarendünk a következő:
rendelési idő minden nap 7:30-tól 11:30-ig.
A teljes rendelési időben a rendelőben munkatársaimtól személyesen, vagy telefonon tájékozódhatnak.
2018. július 9. – 2018. július 20-ig szabadságon leszek, ez idő alatt
Dr. Kamenik Henriett helyettesít.
Rendelési helyszíne: Déryné Kulturális Központ (6794 Üllés Dorozsmai út 48.) Kisterem (volt Házasságkötő terem)
Mindenkinek élményekkel teli, szép nyarat kívánok!

Helyettesítő orvos: Dr. Takács Ildikó
Rendelés: Hétfő - Csütörtök:
14-16 óráig
Péntek:
9-11.30 óráig
Rendelési helyszíne: Déryné Kulturális Központ (6794 Üllés Dorozsmai út 48.) multimédia terme
Dr. Ország Orsolya
háziorvos
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Dr. Csonka Erika
háziorvos

www.ulles.hu

TISZTELT LAKOSOK, TISZTELT
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2018. július 2-án, hétfőn 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Kulturális Központban a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

HULLADÉKGYŰJTÉS – JÚLIUS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul: Szállítási napok: július 2. HÉTFŐ, július 16. HÉTFŐ
A sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik. Amenynyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg, úgy a
hulladék nem kerül elszállításra!
Zöldhulladék szállítási időpont: július 9. HÉTFŐ, július 23. 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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2018. JÚLIUS
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
június 30-július 1.
július 7-8.
július 14-15.
július 21-22.
július 28-29.

Dr. Hursán Mihály
Dr. Papp Zalán
Dr. Kovács Tibor
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Szőke Csaba

06/30/9986-139
06/20/9739-149
06/30/9653-114
06/20/4763-517
06/30/3245-032

FŐ A BIZTONSÁG!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllésen szolgálatot
teljesítő rendőrségi körzeti megbízott telefonszáma az alábbi:
20/232-6655
A telefon 0-24 óráig hívható.

HATÁRRENDÉSZETI TOBORZÁS
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője határrendészeti kirendeltségek állományában járőrtárs beosztás betöltésére
felhívást tett közzé.
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi
követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését
várják.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek részt. A képzést követően
sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs részképesítést szereznek.
A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban
állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos
állományába kerülnek kinevezésre 12 hónap próbaidő kikötésével.
Az őr- járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak Szeged, Nagylak, vagy Kiszombor Határrendészeti Kirendeltségek feladatainak ellátásában vesznek részt.
A jelentkezés, valamint az alkalmazás részletes feltételei megtalálhatóak a www.ulles.hu honlapon Üllés nagyközség Facebook lapján. Jelentkezési lap személyesen is kérhető az Üllési Polgármesteri
Hivatalban Balogh Mártánál.

KONYHAI HÍREK

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. JÚLIUSI befizetés időpontja:
július 2 – július 12-ig
7-13.30 óra között.
Pótbefizetés: július 18-án 7-13.30 óra között.
Egyéb napokon a pénztár zárva van!
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 13.30 óráig.
Júliusban a konyha nyári nyitva tartás szerint 7-14 óráig üzemel!
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

A KUKÁBA NE…!!!

Szeretnénk felhívni ismételten a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a kommunális hulladékgyűjtő edényekbe ne tegyenek hamut,
fűnyesedéket, állati maradványokat, építési törmeléket és egyéb hasonló hulladékot. Amennyiben az ürítéskor ilyen jellegű hulladékot
lát az edényben a rakodó, nem köteles azt kiüríteni, illetve az ürítés
során keletkező sérülésekért nem tudunk felelősséget vállalni.
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Négyforrás Nonprofit Kft.

APRÓHIRDETÉS

Barackos eladó 7370 m2 területen műút mellett. 06/30/345-5185
--------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas – lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Üllési 100 m2-es vegyes építésű ház, 1500 m2-es gyümölcsössel,
jó közlekedéssel eladó, vagy kisebbre cserélhető.
Ár: 6,5 millió Ft Érdeklődni: 62/282-145
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FALUGAZDÁSZ HÍRE
Tagdíjbevallási időszak: A tavalyi évhez hasonlóan ,a 2018-as tagdíjbevallási
időszakhoz kapcsolódóan levélben kiértesítik
a tagokat. Határidők a 2018. évi tagdíjbevallási időszakban
• önbevallás: 2018.06.01 – 2018.07.02.
( A kiküldött 2000 ft-os csekk befizetés határideje is egyben)
• tagdíjfizetési határidő: 2018.08.15
Parlagfű mentesítés: Július elsejével
idén is megkezdődik majd a parlagfűvel fertőzött területek hatósági ellenőrzése, melynek során a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság növényvédelmi
bírságot szab ki. A kiszabható növényvédelmi bírság mértéke 15 000 Ft-tól 5 000 000
Ft-ig terjedhet!
Területalapú támogatások pontosítás
és minimum követelmények:
A gazdálkodóktól az érintett támogatásokért cserébe az alábbi minimumkövetelmények teljesítése elvárt. A szántóterületen, az
állandó gyepterületen vagy az állandó kultúrával fedett területen a gyomok beleértve a
veszélyes gyomnövényeket, valamint a nádat - és a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények legfeljebb olyan
mértékben lehetnek jelen, hogy nem áll fenn
a szántóterület, az állandó gyepterület vagy
az állandó kultúrával fedett terület nagymértékű, súlyos lágyszárú vagy fás szárú vagy
nagymértékű, súlyos és maradandó fás
szárú gyomosodása. Nagymértékű, súlyos,
lágyszárú gyomosodás akkor áll fenn, ha a
vizsgált parcellán virágzó veszélyes gyom
vagy a földterület 50%-át meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény található. (veszélyes gyom: pl. parlagfű, aranka, vaddohány).
Nagymértékű, súlyos, fás szárú gyomosodásról akkor beszélhetünk, ha a vizsgált parcella esetében a földterületen 100 db/hektárt
meghaladó mértékben található olyan fás
szárú növény, amely lombkorona alatti területe nem tartalmaz legeltethető vegetációt,
vagy a fás szárú gyomnövény eltávolítása az
alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható
végre, és a terület a vegetációs idő alatt mezőgazdasági művelésre alkalmassá tehető.
Fontos tudni a területalapon igényelt
támogatások esetében a 10/2015 (III.13)
FM rendelet értelmében a gyommentesítés
– beleértve a veszélyes gyomnövényeket,
melyekbe a parlagfű is beletartozik – jogosultsági feltétel, azaz az a terület, amelyen
mezőgazdasági termelés folyik, de nagymértékű, súlyos lágyszárú gyomosodás
észlelhető, a vizsgált támogatási évben nem
támogatható.
Pontosítás: A határidő az az időpont,
amíg az ügyfelet a Magyar Államkincstár a
szabálytalanságról nem értesíti vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítette ki, vagy
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kiértesítette a helyszíni ellenőrzésről, de az
ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel.
Ha a feltételek valamelyikét megsérti, nem
fogadható el a pontosítás. A pontosítás az
egységes kérelemben megadott adatokra
vonatkozó olyan adatváltozás bejelentése,
amely az egységes kérelemben megadott
adatok kiigazítására irányul, de többlet-támogatási igényt nem generál.
Melyek a pontosítás alapesetei?
A hasznosítási kód változtatása, ha
adott támogatásnál a növényre ugyanolyan
kifizetési összeg jár. Az igényelt táblaterület
csökkentése –, illetve a vetőmagmennyiség
mező tartalmának változtatása kitöltése.
Táblabontás történik – és nem új tábla felvitel – és a megbontott (eredeti) SAPS pipával
igényelt táblaterületéhez képest kisebb vagy
egyenlő az utódtáblákban az igényelt táblák
összterülete. Korábban igényelt jogcím(ek)
visszavonása. Az öntözés bejelölése. Az erdőrészlet-sorszám megváltoztatása stb.
Másodvetések bejelentése:
Az egységes kérelemben adatváltozásként kell bejelenteni a másod kultúra tényleges vetését – majd a betakarítást/beforgatást is – 15 napon belül elektronikus úton.
További információ ügyfélfogadási időben kérhető a falugazdász irodában személyesen illetve telefonon.
JÉGER – Jégkár mérséklő rendszer működése, elhárítás elvi alapja
A talajgenerátorok rendszerét a NAK
valósítja meg
A rendszer kiépítésére a Vidékfejlesztési
Programban különítettek el 1,8 milliárd forintot. Ennek a megvalósítására kiírt pályázatot
nyerte el a NAK.
Az országot négy régióra bontva, a talajgenerátorokat egy képzeletbeli tízszer tíz
kilométeres rácsháló rácspontjaihoz illesztve
telepítették le, ami összesen 764 kézi és 222
automata generátort jelent, a kezelők elméleti oktatást kapnak. Településünkön egy automata berendezés működik.
A talajgenerátoros jégeső-elhárítás
elvi alapjai
Természetes körülmények között a jégszemek kialakulása nagy magasságban,
-10°C, -15°C hőmérsékleti szinten megy
végbe. Itt néhány nagyobb, erősen túlhűlt
vízcsepp megfagy és ezek a jégszemkezdemények még folyékony halmazállapotú
vízcseppeket összegyűjtve, igen gyorsan növekednek. Ennek eredményeként nagy jégszemek alakulnak ki, melyeket a feláramló
levegő már nem tud fenntartani és nagy sebességgel esve, rövid idő alatt elérik a talajt.
A jégeső-elhárítás során a talajfelszínen
működő generátorokkal rengeteg ezüstjodid
(AgI) kristályt gyártunk. Az AgI részecskék-

nek ahhoz, hogy hatásukat kifejthessék,
nagy koncentrációban és még a jégszemek
kialakulását megelőzően kell a zivatarfelhőkbe jutniuk.
A zivatarfelhők kialakulásuk, fejlődésük
idején felszippantják a talaj közeli meleg-párás levegőt, ebből nyerik energiájukat és a
víztartalmuk döntő részét. Miközben végig
„porszívózzák” az alattuk lévő területeket,
az általunk gyártott ezüstjodid részecskék is
a felhőbe jutnak. A felhőbe került AgI kristályok (lévén kristályszerkezetük hasonló a
jégéhez) elősegítik a túlhűlt vízcseppek korábbi fagyását. Ennek következtében több
jégszemkezdemény alakul ki és ezek a természetes jégmagvakkal versenyezve gyűjtik össze a még folyékony halmazállapotú
túlhűlt vízcseppecskéket. A jégképződésbe
való mesterséges beavatkozás nyomán
ugyan több jégszem keletkezik, mint természetes körülmények között, de a kialakuló
jégszemek mérete kisebb lesz. Ezek a jégszemek lassabban esnek a föld felé, ezért
hosszabb időt tölthetnek a pozitív hőmérsékleti tartományban, az olvadás nyomán jelentősen csökken méretük. Szerencsés esetben
teljesen elolvadva, esőcseppekként érik el a
talajt, de legalább is jóval kisebb, és lazább
szerkezetű jégszemekként érnek le. Az ilyen
védelemben részesülő területen a jég által
okozott kár is jóval kisebb lesz.
Az előzőekből látszik, hogy a talajgenerátoros jégeső-elhárítás megelőző, preventív
módon működik, a már kialakult jégszemeket nem tudja „szétrobbantani”, „elolvasztani”. A védett területen kívülről érkező jégfelhő sajnos továbbra is károkat fog okozni. Az
Egyesülés abban a szerencsés helyzetben
van, hogy a horvát, illetve a szerb jégeső-elhárítási területek délről csatlakoznak a mi területünkhöz, az ottani elhárítási tevékenység
javítja a mi rendszerünk hatékonyságát is.
Ilyen jégkármérséklő rendszert működtet a Dél-magyarországi Jégesőelhárítási
Egyesülés (NEFELA) három megyében, és
használnak ilyen rendszert Horvátországban,
Franciaországban valamint Spanyolországban is.
Manuális rendszer és riasztás
A nem automata berendezéseket helyi
gazdálkodók kezelik. Az eszközöket nekik
kell elindítani, és megállítani, amikor arról
az Országos Meteorológiai Szolgálattól előrejelzést kapnak arra vonatkozóan, hogy hol
várható jégeső. Az Országos Meteorológiai
Szolgálat előrejelzése fél percen belül eljut a
kezelőkhöz, és el tudja kezdeni a műveletet
Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853
Halász Zsolt
30/3372535
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a CSMKH
Mórahalmi Járási Hivatal Üllési Kormányablaka az alábbi (a nyári időszakban is változatlan) időpontokban fogadja ügyfeleit:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

07.00-17.00 óra
08.00-16.00 óra
08.00-16.00 óra
08.00-18.00 óra
08.00-12.00 óra

A nyári időszakban – a külföldi utazások
előtt – sokan igényelnek Európai Egészségbiztosítási Kártyát, vagy pótolják a lejárt
okmányt.

Az Üllési Kormányablakban is személyesen igényelhető az EU kártya. Azonnali kiállítására a járási hivatal illetékességi
területén a Mórahalmi Kormányablakban
csütörtöki napokon 9-14 óráig van lehetőség. A kártya elektronikusan, ügyfélkapun
keresztül is igényelhető, így a sorban állás
elkerülhető, ebben az esetben 8 napon belül a megadott címre postázva kapja meg az
ügyfél okmányát.
Javasoljuk az ügyfeleknek, hogy utazás
előtt időben ellenőrizzék, rendelkeznek-e
érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyával, hiszen ez az okmány szükséges ahhoz, hogy az Európai Unió, illetve az Európai

Gazdasági Térség országaiban az orvosilag
szükséges egészségügyi szolgáltatásokat a
magyar egészségbiztosítás terhére vehessék igénybe.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya
igénylőlap, illetve meghatalmazás a következő oldalról tölthető le: http://www.neak.
gov.hu/nyomtatvanytar
További információért forduljanak munkatársaimhoz, akik készséggel állnak az
Önök rendelkezésére az alábbi elérhetőségen: 06-62/681-370.
Dr. Szántó Mária
járási hivatalvezető
CSMKH Mórhalmi Járási Hivatala

KÉPES VAGYOK-E RÁ?

KÉPZÉSEK AZ ÜLLÉSI LAKOSSÁG SZÁMÁRA
Ha történne egy baleset, tudod-e mi a teendő? Biztos lenne-e a kezed, ha valaki összeesik előtted
az utcán? Tudsz és akarsz-e segíteni embertársadon?
A társadalmi felelősségvállalás és az önkéntesség jegyében a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület a
Magyar Vöröskereszttel közös szervezésben a „Társadalmi felelősségvállalás Üllésen” – EFOP-1.3.516-2016-00215 – és az „Üllési Önkéntes Ifjúság” – EFOP-1.2.2-15-2016-00054 – projektek keretében
az alábbi képzéseket tervezi az elkövetkező egy évben. A képzéseken való részvétel ingyenes, előzetes
jelentkezéshez és regisztrációhoz kötött.
Jelen képzési felhívással igényfelmérés készül, a képzések megfelelő jelentkezői létszámmal indulnak.
Az előzetes részvételi szándékot Lapuné Füredi Andreánál, a Magyar Vöröskereszt üllési képviselőjénél lehet megtenni a lapuneandi@gmail.com email-címen, illetve a 06/30/383-4976 telefonszámon
2018. szeptember 15-ig. Nemcsak magánszemélyek, hanem óvodai, iskolai osztályok, klubok jelentkezését is várjuk.
Kódszám

Tanfolyam elnevezése

Tervezett időpontok

Minimális jelentkezői létszám

A1

Általános elsősegélynyújtó tanfolyam

2018. októbertől

5

K1

Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam

2018. novembertől

5

A 15-29 éves korosztály számára további lehetőségek
Kódszám

Tanfolyam elnevezése

Tervezett időpontok

Minimális jelentkezői létszám

IA1

Önkéntesség itthon és külföldön

2019. június

5

IA2

Véradásszervezés

2018. decembertől

5

IA3

Közösségi szervező

2019. januártól

5

IA4

Csoportvezető képzés

2018. decembertől

5

IA5

Baleseti szimulációs tréning

2019. májustól

10

A képzések vizsgával zárulnak, a résztvevők oklevelet kapnak az elvégzett tanfolyamról.
Megyesi Rita, a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület elnöke
Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei szervezetének igazgatója

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Máltai Szeretetszolgálat Üllési csoportja gyermek felügyeletet vállal, előre egyeztetett időpontban. Időpont egyeztetés személyesen az Üllés
Dorozsmai út 14 szám alatt, vagy telefonon a 30/547-7060 számon lehet.
Egri Zoltánné
csoport vezető
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ÜLLÉSI NYÁRINDÍTÓ FESZTIVÁL TÁMOGATÓI
Üllés Nagyközségi Önkormányzat
köszönetet mond az Üllési Nyárindító
Fesztivál megvalósításában nyújtott támogatásért, önkéntes segítségnyújtásért,
dolgozóink munkájáért.
Köszönjük!
Az Üllési Nyárindító Fesztivál támogatói:
Nagy Attila Gyula polgármester, Juhász
Attila alpolgármester, Tesz-Vesz Közhasznú
Egyesület, Remény Nagycsaládos Egyesület Barna Balázs (palacsinta sütés), Czékus
Józsefné (palacsinta sütés), Fodor Józsefné
(palacsinta sütés), Forrai Béláné (palacsinta
sütés), Szilágyi Sándorné Irén (palacsinta
sütés), Tóth Péterné (palacsinta sütés), Sári
Józsefné (palacsinta sütés), Szűcs Imréné
(palacsinta sütés), Rutai Vincéné (palacsinta sütés), Sztarek Jánosné (palacsinta sütés), Móra Istvánné (palacsinta sütés), Tóth
Miklós (palacsinta sütés), Tóth Miklósné
(palacsinta sütés), Tóth István (palacsinta
sütés), Hajdú Lászlóné (palacsinta sütés),
Hajdú László (palacsinta sütés), Farkas Zsó-

ka ritmikus gimnasztika), Mészáros Fanni
(ritmikus gimnasztika), Nagy Zsanett (ritmikus gimnasztika), Juhász Fernanda (ritmikus
gimnasztika), Madácsi Ildikó (ritmikus gimnasztika edző), Üllési Polgárőr Egyesület,
Barna Dániel (polgárőr), Rácz Attila (polgárőr), Jáger József (polgárőr), Vass Tibor (polgárőr), Rácz Ferenc (polgárőr), Zsila Gábor
(polgárőr), Dudás János (polgárőr), Balogh
Ferenc (polgárőr), Farkas Roland (polgárőr),
Tóth József (polgárőr), Szekeres János (polgárőr), Tóth József (polgárőr), Üllés Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Potyondi Vadásztársaság, Stabil Sped Kft., F+Z Team
Kft., Jégé Kft., Bozsity Bt., Maróti Heg-szi
Kft., s-Paw Bt., Czékus-Bau Kft., Zöldsarok
Gazdabolt, Farkas Milán és családja, Balogh
Ferenc (Üllés) lovaskocsikáztatás
Kiri Antal (Ruzsa) lovaskocsikáztatás, Juhász Szabolcs (Bordány) lovaskocsikáztatás,
Molnár Antal (Csólyospálos) lovaskocsikáztatás, Üllési Gazdakör, Czakóné Dudás
Mónika (díjugratás szervezés), Komocsin István (díjugratás szervezés), Tanács Luca (díjugratás), Baka Imola (díjugratás), Seller Ste-

fánia (díjugratás), Gyuris Noémi (díjugratás),
Ondrik Ákos (díjugratás), Rácz Réka (díjugratás), Seuer Stefánia (díjugratás), Gyuris Noémi (díjugratás), Bajusz Beáta (díjugratás),
Kuczora Petra (díjugratás) Czakó Júlia (díjugratás), Bokor József (hangosítás), Seres Lajos (ifjúsági sakk), Gábor Géza (felnőtt sakk),
Tóth Andrásné Tóth Erika (falukerülő kerékpártúra), Lapu Csaba (foci), Bali 23 Étterem,
Tari Józsefné és párja (élelmiszer felajánlás,
sajt), Szabó-Kántor Veronika (élelmiszer felajánlás, lekvár) Fonó Néptáncegyüttes (fellépés), Balogh Márta (szervezés), Mihálffy
László (konferálás), Vass Péter műszaki
irányítás, Technikai Csoport dolgozói, Meszesné Volkovics Szilvia Déryné Kulturális
Központ igazgatója (szervezés) és a Déryné
Kulturális Központ dolgozói, Domaszék Önkormányzata (asztal, sátor, pad), Zombori Gábor
(Ruzsa, sátor), Röszke Község Önkormányzata (pad, asztal), Pusztamérges (asztal, pad),
Forráskút (sátor), Csenderes Vadásztársaság
(Forráskút-Üllés).
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné K. K. ig.

ÜLLÉSI NYÁRINDÍTÓ FESZTIVÁL SPORTVERSENYEINEK EREDMÉNYE
SAKKVERSENY – GYERMEK:
Helyszín: Fontos Sándor Általános Iskola és
alapfokú Művészeti Iskola, könyvtár.
A gyermekek különböző korosztályokban
összetett versengéssel mérték össze tudásukat, az eredmény nagyon szoros volt,
megnehezítve a döntőbírók munkáját.
A versenyt koordinálta: Seres Lajos
Helyezettek:
I.
Csányi Jázmin 4.o.
II.
Elekes István 5.o.
III.
Ágoston Nilla 4.o.
Kocsis Nikolett 4.o.
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SAKKVERSENY – FELNŐTT:
Helyszín: Déryné Kulturális
Infoterem.
A versenyt vezette: Gábor Géza

Központ,

Helyezettek:
I.
Gábor Géza
II.
Rácz Gábor
III.
Nagy Gyula

LABDARÚGÁS EREDMÉNYEI:
Helyszín: Műfüves pálya
A versenyt koordinálta: Lapu Csaba
Helyezettek:
I.
Babi Team
II.
Másnaposok

Legjobb játékos: Burján Nóra
Gólkirály: Bende Viktor

FALUKERÜLŐ KERÉKPÁRTÚRA:
A kerékpártúrát vezette: Tóth Erika
A regisztrációt követően rekordszámú, 72
fő résztvevő indult útnak szombat délelőtt.
A legidősebb résztvevő 82 éves volt, a legérdekesebb résztvevő pedig Tanács Zoltán
tacskó kutyája. A kutyus pórázon tette meg
a távot.
A falukerülő kerékpártúrán indulók között a
Nyárindító Fesztivál ünnepélyes megnyitóján kisorsolásra került egy szép, új kerékpár.
A szerencsés nyertes:
Berkóné Masír Borbála

www.ulles.hu

ÜLLÉSI NYÁRINDÍTÓ FESZTIVÁL VERSENYEINEK EREDMÉNYE:
BORVERSENY:
A borminták csütörtökön és pénteken érkeztek a Déryné Kulturális Központba.
Pénteken délután 16 órakor kezdte meg a
zsűri a munkáját.
Zsűritagok: Aradszky László, Géczi Lajosné,
Pintér Imre, Sándor Alajos.
A zsűrizést segítette: Juhász Attila és Bakó
Tiborné
Minősített borok:
Arany minősítés:
Fodor Sándor, Irsai Olivér 2017
Vetró Antal, Vegyes vörös 2017
Tímár Géza, Zweigelt vörös 2017
Kószó Antalné, Bíborkadarka vörös 2017
Dr. Nyári Károly, Kövidinka 2017
Dudás János, Vörös 2017
Dudás János, Fehér cserszegi 2017
Ezüst minősítés:
Pintér Imre, Vegyes fehér 2017
Szögi János, Kövidinka 2017
Frank István, Cabernet Franc 2017
Vetró Antal, Ottonel muskotály 2017
Balogh Ferenc, Cserszegi fűszeres 2017
Balogh Ferenc, Vegyes vörös 2017
Tímár Géza, Kövidinka fehér 2017
Kószó Antalné, Olaszrizling fehér 2017
Juhász Sándor, Vegyes piros 2017
Tanács Zoltán, Saszla édes fehér 2017
Gyuris András, kékfrankos rosé 2017
Dudás János, Rose 2017
Dudás János, Félédes fehér 2017
Dudás János, Félszáraz vörös 2017
Bronz minősítés:
Szögi János, Olaszrizling 2017
Frank István, Zalagyöngye ezerfürtű 2017
Vass Imre, Meggybor 2017
Vass Imre, Meggybor 2016
Vass Imre, Muskotály 2017
Vass Imre, Medina félédes 2017
Vass Imre, Medina félédes 2016
ifj. Bálint Ferenc, Vegyes rosé
Ifj. Bálint Ferenc, Cserszegi fűszeres 2016
Tanács Zoltán, Izabella félédes siller 2017
Dudás János, Irsai 2017
Emléklap:
Kószó Zsolt, Olaszrizling 2017
Seres Lajos, Csiri-csuri 2017
A Helyi Termelők Legjobb Bora Díjat nyerte
Dr. Nyári Károly, 2017-es kövidinka borával.
A bormintákból szombaton a Vásártéren a

közönségnek is lehetősége volt kóstolni, és
szavazni.
A Közönség Díjat: Tanács Zoltán 2017-es
Saszla édes fehér bora nyerte.
A díjakat átadta: Juhász Attila alpolgármester
A borverseny eredményhirdetésén verset
adott elő:
Juhász Sándor: A bor himnusza

NEMZETEK KONYHÁJA - FŐZŐSHOW
SZŐKE ANDRÁSSAL
Vasárnap délelőtt az „Üllés” sátorban mindenki sürgött forgott, pucolt, hámozott szeletelt.
Szorgalmas készülődéssel vette kezdetét a főzős forgatag. Volt itt miden, mi szem-szájnak
ingere. Változatos ételek készültek, volt aki
hatalmas bográcsban rotyogtatta a gulyást,
más tárcsán sütötte a húst és a zöldségeket,
a magyar ételeken át egészen a kínaiig sokféle
nemzet konyháját fel lehetett fedezni a készülő
remekművekben. A fantasztikus illatokról már
nem is beszélve. A csapatok profi tálalással
próbálták még egyedibbé tenni íncsiklandó
műveiket. Minden csapat külön fogadta a zsűritagokat: csata-kiálltással, rigmusokkal, egyéni
produkcióval – ezek plusz pontokat értek. Hagyományosan Szőke András, közismert médiaszemélyiség volt a zsűri elnöke. Társaival a zsűri
további tagjával Köles Attilával és Meszesné
Volkovics Szilviával kóstolták végig az ételeket,
nem volt egyszerű dolguk. Komoly pontozás
alapján születtek meg az eredmények.
Helyezettek:
1. Királydinnye Citerazenekar – Tarhonyás
robbantott csirke
2. Nyugdíjas Klub – Babgulyás csipetkével
3. Sárga Liliomírtók – Csorba leves
Különdíjat kapott a Remény Nagycsaládos
Egyesület Kondás levese (tarhonyás gulyás)

KI LESZ A PALACSINTÁS KIRÁLY? PALACSINTAEVŐ VERSENY A REMÉNY
NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

Vasárnap 9:30-kor kezdődött a palacsintasütés a „Vanília” sátorban. 3 gáztűzhelyen
2 rezsón, 8x2 lángon, tizenhatan felváltva
sütötték a palacsintát, nagycsaládos önkéntesek, szülők, nagyszülők.
Mindenki egyszerre 2 serpenyővel dolgozott,
2 fő folyamatosan keverte az alapanyagot.

Készült kakaós, fahéjas és lekváros palacsinta.
A palacsintaevő versenyre szép számmal jelentkeztek a közönség köréből, és szó szerint
fej- fej mellett folyt a küzdelem!
I. A palacsintás király Farkas Mihály lett, aki
1 évig birtokolhatja ezt a címet.
II. Farkas Bence
III. Csikos Szilárd

LOVAS PROGRAM – DÍJUGRATÓ
BEMUTATÓ

Vasárnap 13 órától tekinthették meg az érdeklődők a Vásártéren zajló díjugrató bemutatót. Igazi élmény volt az erőt és energiát
sugárzó gyönyörű lovakat és lovasaikat látni,
ahogy a sok-sok munkát követően összeszokottan mutatták be az ugratást.
A díjugratás folyamán a pályaépítő döntötte
el a kapuk elhelyezését. A lovasok számára sorszámok segítették a tájékozódást a
pályán. A díjugratásnál az akadályok egyegy kör után folyamatosan emelkedtek. Így
több kategóriában is vannak helyezések. A
programhoz lovaskocsikázás is tartozott, a
vendégek községünk egy-egy szép részét
tekinthették meg.
1. Ügyességi
I.
Takács Luca
II.
Daka Imola
2. Ügyességi – Ugró
I.
Semer Stefánia
II.
Gyuris Noémi
3. Tekerj és lovagolj 60 cm-es ugró
I.
Ondrik Ákos
II.
Rácz Réka
III.
Semer Stefánia
IV.
Gyuris Noémi
V.
Bajusz Beáta
4. 80 cm-es ugró
I.
Odrik Ákos
II.
Kuczora Petra
III.
Semer Stefánia
IV.
Gyuris Noémi
V.
Rácz Réka
VI.
Bajusz Beáta
VII.
Czakó Júlia
5. 90 cm-es ugró
I.
Ondrik Ákos
II.
Kuczora Petra
III.
Bajusz Beáta
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LOVASBEMUTATÓ
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is
színesítette lovas bemutató illetve kocsiztatás a falunapi programot. A fiatal lovasok
kitartó és szorgalmas felkészítő munkájának
eredményét láthatta a tisztelt néző közönség ugró bemutató keretében. A bemutatón ügyességi, ügyességi- ugró, tekerj és
lovagolj valamint 80- 90 cm-es ugró kategóriában mutatták be a lovasok az eddig
megszerzett tudásukat, ezzel teremtve verseny hangulatot az érdeklődő közönségnek.
Láthattuk, hogy ló és lovas között mennyire
fontos az összhang és a megfelelő felkészülés, hiszen e nélkül nem lehet eredményes
pályát lovagolni. A bemutatón a lovasok és
lovaik teljesítményét díjaztuk, ezáltal bíztatva őket a további sikerek elérésében:
– Ügyességi kategóriában:
1. Tanács Luca – Fecske
2. Daka Imola – Bubi
– Ügyességi ugró:
1. Seller Stefánia – Lufi
2. Gyuris Noémi – Sába
– Tekerj és lovagolj ( 60 cm-es ugró):
1. Ondrik Ákos – Griff Madár
2. Rácz Réka – Cloud
3. Seller Stefánia – Lufi
4. Gyuris Noémi – Sába
5. Bajusz Beáta – Jack Daniels.

– 80 cm-es ugró:
1. Ondrik Ákos – Griff Madár
2. Kuczora Petra – Hádesz
3. Seller Stefánia – Lufi
4. Gyuris Noémi – Sába
5. Rácz Réka – Cloud
6. Bajusz Beáta – Jack Daniels
7. Czakó Júlia – Champagne.
– 90 cm ugró:
1. Ondrik Ákos – Griff Madár
2. Kuczora Petra – Hádész
3. Bajusz Beáta – Jack Daniels.
Köszönjük Kedves Lovasok! Élmény volt.
Végezetül szeretnénk megköszönni
Komócsin Istvánnak és Kresák Rékának
a lovasok felkészítésében és a bemutató
megszervezésében nyújtott segítségét. A
lovaskocsizásban Balogh Ferencnek és a
meghívott fogatoknak: – Kiri Antal és felesége Ruzsáról, Juhász Szabolcs Bordányból
Molnár Antal és párja Csólyopálosról – mondanék köszönetet, hiszen folyamatosan járták a falut a nagy meleg ellenére. Fontosnak
tartom megjegyezni, hogy ez a bemutató öszszefogás, szülői és baráti segítség nélkül nem
jöhetett volna létre, így köszönet minden kedves közeli hozzátartozónak, ismerősnek, hogy
segítségünkre voltak ezen a napon.
A lovasoknak további sikereket, a felkészüléshez kitartást és jó egészséget kívánunk!
Czakóné Dudás Mónika
Gazdakör

SZÉP SIKER A KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS
KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉN
A verseny lehetőséget biztosít 5-6. osztályos gyerekeknek arra, hogy környezetük önálló megfigyelésében, a terepmunka gyakorlásában, a kutatómódszerek
önálló alkalmazásában, mondanivalójuk kiselőadás
során történő kifejtésében mutassák be munkájukat a
szervező szakemberek, tanárok előtt.
A verseny ismeretanyaga a 4., 5. és 6. évfolyamon
feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik, kibővítve a lakóhelyi környezet és a hazai erdők élővilágának bemutatásával. Valamint a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, és a Hortobágyi Nemzeti
Parkról és a Balaton - felvidéki Nemzeti Parkról szerzett
ismeretekkel.
Az országos versenyt megelőzte egy megyei döntő, ahol a Csongrád megyei iskolákból nevezett tanulók
adtak számot tudásukról Szegeden. A megyei döntőt
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az első helyen zártam, így tovább jutottam az országos
versenyre. A kb. 1 hónapos felkészülés alatt készítenem kellett egy megadott témához kapcsolódó plakátot, egy bemutatható kiselőadást és elméleti ismereteimet kellett bővítenem állat-és növényfelismerés, illetve
a megadott szakirodalom terén.
A Mezőtúron szervezett országos döntő 3 napján,
minden nap más feladatokban mérettettünk meg, mely
fárasztó, de jó hangulatú volt és nagyon sokat tanultam.
A XXVI. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetvédelmi versenyt 26 indulóból a 8. helyen zártam.
Szeretném megköszönni a felkészítést Sárközi Emíliának (mamának), Kocsisné Hecskó Ágnes tanárnőnek
és családomnak!
Papp Zsombor
6. osztályos tanuló

www.ulles.hu

KREATÍV MESTEREK NAPJA
A Déryné Kulturális Központ szervezésében a Kreatív Mesterek Napján több,
mint 30 üllési és a környező településekről érkező amatőr alkotó mutatta be kézműves remekeit, amelyek különböző művészeti és kézműves területet öleltek fel pl.
népviselet készítés, horgolás, hímzés, ékszerkészítés, gyékényből készült tárgyak,
rongyszőnyegek, filc díszek, gyerekjátékok, kerámiák, citerák, gyapjú díszek, cukorvirágok, savanyúságok, gyümölcslevek, harisnyavirágok, kosárfonó technikával
készült papírdíszek, falvédők, fafaragás, tájfestmények, ikonfestmények, grafikák,
rajzok stb. A rendezvény kuriózuma, egyedisége, hogy a kiállításon az alkotók is
jelen voltak és a mesterekkel, az általuk készített alkotások elkészítési módjával is
meg lehetett ismerkedni. A kiállított tárgyak közül nem egy új gazdára lelt.
A rendezvény másik fontos eleme, a nagyszámú önkéntes részvétele a program megvalósításban, amely megmutatja az összefogás, az együttműködés
fontosságát és eredményességét.
Igazi közösségi eseménnyé nőtt a rendezvény, hiszen a színpadi műsor keretében a helyi csoportok mutatkoztak be, tánccal, zenével, énekkel, verssel.
Köszönjük a színvonalas műsort fellépőinknek: Estike Népdalkörnek, Tücsök
Zenekarnak, a népdalkör és a zenekar vezetőjének Juhari Lászlónak; Csigabiga Óvoda és Bölcsőde Mókus csoportjának és a felkészítő óvó néninek, Túri
Kittinek; a Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2. osztályos
tanulóinak és felkészítő tanáraiknak, Szolnoki Tündének és Szabó Józsefnénak;
a Királydinnye Citerazenekar gyermekcsoportjának és a felkészítő tanárnak
Hunyadvári Istvánnak; a FONÓ Néptáncegyüttes Cibere csoportjának és oktatóiknak Zádori Zsuzsannának és Ótott Zsoltnak ; a Fontos Sándor Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola 5. osztályos tanulóinak és a felkészítő pedagógusnak, Szekeres Katalinnak; a Királydinnye Citerazenekar
felnőtt csoportjának és vezetőjüknek Tanács Zoltánnak,
a Meraki Crew üllési salsation csoportnak és felkészítőjüknek Németh Krisztinának.
Külön köszönet illeti a mestereket, valamint segítőinket, akik nélkül nem valósulhatott volna meg ez a
rendezvény:
Berkó Szabina, Berkóné Masír Borbála, Bokor József, Borsos Andrea, Bozsák Anett, Czékus-Deme Zita,
Csipkebogyó Kézimunkakör, Csóti Vilmosné, Deméné
Gyuris Margit, Dobi Gyuláné, Dr. Csonka Erika, Dudás
Vincéné, Fodor Józsefné, Fodor Józsefné, Forrai Zoltán, Forrai Zoltánné, Gyöngyösiné Pletka Mária, Hajdú
Lászlóné, Hajdú Péter, Hajdúné Nagy Daniella, Hecskó
Hajnalka, Hecskó Józsefné, Hódi Jánosné, Hunyadvári
István, Juhász Sándorné, Kálmán Ferencné, Kálmán
Hanna, Kálmán Noémi, Kálmán Szilvia, Kálmán Víllő,
Kormosné Király Etelka, Kovács Zsófia, Matuszka Erika,
Patik Judit, Rácz Erzsébet, Sáriné Módra Mária, Simon
Emőke, Simon Mihály, Simon Zsolt, Soós Clara Emília,
Szabó Bettina, Szolnoki Tünde, Szőke Gábor, Tajthy Anita, Tajti Jánosné, Tanács Zoltán, Tanács Zoltánné, Tóth
Johanna, Török Tilda, Turner Józsefné, Wascher Faragó
Zsuzsanna
A tombolanyereményeket felajánlotta az Alkotóház,
a szegedi Kreatív Kávétól Tajthy Gabriella és Tajthy Anita, a főnyeremény tortát Bozsák Anett készítette.
Bízunk abban, hogy sokan kedvet kaptak ahhoz,
hogy szabadidejükben a kreatív alkotás örömének szenteljék idejüket és ellátogassanak a következő évben is a
rendezvényre.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ ig.
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PÁLYÁZATI HÍREK
A Magyar Kormány támogatásával megvalósuló, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. testvér-települési programok és együttműködések támogatására kiírt, Üllés Nagyközségi Önkormányzat által
megnyert pályázat keretében, 2018.05.04-én üllési delegáció indult
Torockószentgyörgyre. A delegáció 8 órás utazás után érkezett meg
az erdélyi településre, ahol a kedves, baráti fogadtatás feledtette, a
jó hangulatú, de fárasztó utazást. A delegáció által vitt ajándékok
átadására a Torockói Polgármesteri Hivatalban került sor. Nagy Attila
Gyula, Üllés Nagyközség polgármestere adta át a gyönyörű dél-alföldi, női népviseletet, a 100 db „Üllés – Tradíció és innováció!” turisztikai kiadványt, az Üllési Írói Klub Antológiájából a tiszteletpéldányokat Szőcs Ferenc Torockó-Torockószentgyörgy polgármesterének.
2018.05.05-én az Unitárius templomban zajló istentisztelet után
a Szentgyörgyi Falunapon a pályázati támogatásból megvalósuló közös sütés-főzés vette kezdetét, ahol az üllési delegáció derekasan
helytállt, pucolta a krumplit, sütötte a halat. Torockószentgyörgyön
kuriózumnak számít a hal, ritkán jutnak hozzá az ott élők. Pillanatok
alatt elkapkodták a zöldséges, hagymás burgonyával kínált sült halat, persze ehhez az is hozzájárult, hogy nagyon finomra készült. A
délután folyamán az üllési Királydinnye Citerazenekar és a Rézhúros
Banda lépett fel a Brassai Sámuel Kultúrotthonban, majd a Casino
Együttes adott koncertet és az est végéig a báli zenét is ők szolgáltatták. Vasárnap az új barátokat szomorúan hátrahagyva, a kedves
vendéglátást megköszönve, élményekkel telve hazaindul a csoport.
A megvalósult pályázati program hozzájárult a testvér-települési
kapcsolat további mélyítéséhez, Üllés és Torockó-Torockószentgyörgy
közötti baráti kapcsolatok ápolásához a külhoni magyar testvéreink
támogatásához, a mai magyar nyelvű kultúra eléréséhez, a magyarságtudat ébrentartásához.
.
Köszönet:
Szeretném megköszönni Nagy Attila Gyula polgármester úrnak,
hogy támogatta a delegáció kijutását Torockószentgyörgyre, Dr. Borbás Zsuzsanna jegyzőnek, valamint a delegációnak a munkáját.
Szeretnék köszönetet mondani Juhász Attila alpolgármester úrnak a felajánlott 1 mázsa burgonyáért, amelyből az üllési delegáció
Torockószentgyörgyön a petrezselymes, hagymás, törött burgonyaköretet készítette a sült hal mellé.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ ig
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“LET’S GET TOGETHER AND PLAY PHYSICS”
Európai együttműködési projektünk 2016-2018. évben valósul meg az egész életen át tartó tanulási (LLL: LifeLong Learning)
program keretében.
A project honlapjának elérhetősége:
http://www.fontos-iskola.hu/letsplayphysics
Ebben a projektben 6 ország (Lengyelország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Törökország és Magyarország) vesz részt. Az
együttműködés fő célja a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, illetve az idegen nyelv tanulása iránti motiváció
erősítése.
A fenti sorokat két évvel ezelőtt fogalmaztuk meg és mostanra
már túl vagyunk az utolsó, azaz a 6. találkozón is, ami Törökországban volt.
Öt csodálatos napot töltöttünk Izmirben. Fő feladatunk a tanulságok, a tapasztalatok összegzése és a projekt zárásával kapcsolatos számos teendő megbeszélése volt. A házigazda kollégák igazán

kitettek magukért, így bejártuk a
város
természettudományokkal
foglalkozó múzeumait, oktató helyeit, megismerkedtünk a környék
nevezetességeivel, valamint a török konyha különlegességeivel is.
Örömmel látjuk, hogy valamennyi pályázatban részt vevő partner
sikeresnek és gyümölcsözőnek tartja az elmúlt két évet. Sok új módszerrel, ötlettel gazdagodtunk, megismerhettük egymás iskoláinak jó
gyakorlatait. A szakmai megújulás és tapasztalatcsere mellett személyes hozadéka is van ennek az együttműködésnek, hiszen olyan
kollégákkal dolgozhattunk együtt, akik mind szakmailag, mind emberileg példaként állhatnak felnőtt és gyermek előtt egyaránt a pedagógus munka iránti alázatuknak és elhivatottságuknak köszönhetően.
Valamennyien biztosak vagyunk abban, hogy bár a projekt általi közös munka véget ért, fogunk még találkozni, hiszen barátságok
szövődtek, illetve a szakmai tapasztalatcsere is folytatódni fog.
Tasi Zoltánné, Szekeres Katalin

11

www.ulles.hu

MESÉLJ EURÓPA! – ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ
A kecskeméti Katona József Könyvtár, az Alternative English
School és a Dél-alföldi Europe Direct Információs Hálózat idén is
meghirdette általános iskolás diákok számára az Európa Nyelvi Díjat
nyert „Mesélj Európa! – Tales from Europe” angol nyelvi vetélkedőt.
A felhívásra idén 3 megyéből 42 csoport regisztrált. A regisztrációkor minden csapathoz rendelt a program egy uniós országot.
Az elődöntők során az 5-6. osztályosoknak a kisorsolt ország egy
népmeséjét, a 7-8. osztályosoknak pedig egy történelmi eseményét
kellett bemutatniuk angol nyelven.
A verseny 2018. március 1-jén kezdődött egy, az Európai Unióval
kapcsolatos angol nyelvű, online feladatsorral, illetve egy, a csapatok kreativitását igénylő történetírással. A feladat az volt, hogy írjunk
és meséljünk el egy rövid történetet angolul, amibe beleszőjük azokat a szavakat, amiket előre megadtak nekünk. Az elkészült 2 perces
videók megtekinthetők:
https://www.youtube.com/watch?v=SaLmNMRc2jg
https://www.youtube.com/watch?v=DryXabYuSQI
Csapataink:
5-6. osztályos korcsoport:
The Originals: Ágoston Mendel, Borbély Boglárka, Péter
Dániel, Péter Gellért, Soós Barbara
Egy litván népmesét dolgoztak fel humoros formában. https://
youtu.be/6raprka71eY
Előadásuk címe: The Fool who Became King (A bolond,
akiből király lett)
felkészítő tanár: Szekeres Katalin
7-8. osztályos korcsoport:
Troupers: Ágoston Lili, Bodó Eszter, Gyuris Noémi, Péter
Csilla, Soós Ottó
Ők Írország történelmébe kalauzolták el a közönséget. https://
youtu.be/W46_CLKUS70
Előadásuk címe: The Wonderful Island (A csodálatos sziget)
felkészítő tanár: Péterné Juhari Ágota
Az elődöntőkre május elején Békéscsabán, illetve Kecskeméten
került sor. Mi Kecskemétre utaztunk és mindkét csapatunk a 2. helyről került be a májusi döntőbe.
A döntő végeredménye:
The Originals: 4. helyezés
Troupers: 1. helyezés
Mindenki értékes nyereményekkel távozott a döntőről. Az első
helyezett csapatok a tárgyi jutalmak mellett lehetőséget kaptak, hogy
egy hetet töltsenek a napfényes Lajosmizsén egy jurtatáborban.
A The Originals csapat egyik kiváló tagja – Péter Dániel – kiérdemelte a legjobb színészi alakításért járó elismerő oklevelet is.
A versenyzők és a pedagógusok számára is mindig nagy öröm
részt venni ezen a vetélkedőn és bebizonyítani, hogy tanítványaink
mennyire tehetségesek, kitartóak, kreatívak. Szuper érzés, amikor a
fővárosból érkezett zsűritag számára már ismerősen cseng a mi kis
településünk neve és Kecskeméten, Gyomaendrődön, Szarvason és
Szegeden is – hogy csak néhányat említsünk a részt vevő települések közül - tudják, milyen kimagasló teljesítményre képesek az üllési
diákok. A zsűri és a más iskolákból érkező kollégák mindig kiemelik
és hangsúlyozzák a színdarabok sokszínűségét és a csapatmunkát,
ami egyedivé és igazán élvezetessé teszi az üllési tanulók előadásait.
Sikereink mögött mindig több ember munkája áll. Mindenkinek
(kollégák, diáktársak, szülők) nagyon köszönjük a segítséget az
ötletelésben és a kivitelezésben. Külön köszönjük Megyeri Péter tanár úr támogatását, aki nélkül az előfeladatok technikai részét nem
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sikerült volna megvalósítani. Ő az, aki minden évben végig izgulja
velünk a szerepléseket és jó tanácsaival, biztató szavaival, pozitív
visszajelzéseivel hozzájárul a csapatok sikereihez.
Hálásak vagyunk Üllés Község Önkormányzatának és az Üllési
Suli Alapítványnak, mert minden évben megteremtik a lehetőséget,
hogy eljussunk a versenyek színhelyére. Már most tudjuk, hogy jövőre is szeretnénk menni. 
Péterné Juhari Ágota, Szekeres Katalin

CITERATÁBOR LESZ AZ
ALKOTÓHÁZBAN
2018. július 23-27-ig (hétfőtől – péntekig) iskolásoknak. Az érdeklődő gyermekek megismerkednek a hangszerrel, s aki megkedveli, csatlakozhat a zenekar gyermekcsoportjához.
Ezzel kapcsolatos szülői megbeszélés 2018. július 17-én (kedden) este 6 órakor lesz az Alkotóházban, ott és akkor történik a jelentkezés is.
Az Üllési Királydinnye Citerazenekar nevében szervezi:
Tanács Zoltán zenekarvezető és
Hunyadvári István
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MESE, MESE, MESKETE...
A „mesecsinálás” során gyerekek fantáziája, érzelmi intelligenciája, empátiája, nyelvi és testi kommunikációs és problémamegoldó
készségei fejlődnek, és megtanulják szöveggel kifejezni, történetté
formálni azt, ami foglalkoztatja őket, örömeiket, problémáikat, gondolataikat.
Az üllési Községi Könyvtár meseíró versenyt hirdetett még az év
elején. A diákoknak megadott szereplők és helyszínek alapján kellett
mesét írniuk, a beadási határidő 2018. április 30. volt. A feladat
nem volt könnyű, hiszen a mesébe valós elemeket, üllési helyszíneket kellett beleszőni. A kiírásra számos, a fantáziát egyáltalán nem
nélkülöző alkotás érkezett. Mindegyik alkotás, sajátos, egyedi és
ötletes volt, ezért a zsűrizés folyamán azt figyeltük, hogy az alkotások a mesére jellemző elemeket tartalmazták-e, hogyan sikerült
a történetbe beépíteni az üllési helyszíneket, milyen önálló ötletek
jelentek meg a mesében, mennyire volt mozgalmas a történet, milyen megoldások születtek a mese végére stb. A legjobb alkotások
között nem állítottunk fel sorrendet, hiszen minden versenyző a már
korábban megismert mesék alapján, de saját ötletekből alkotott.
A díjazásra a Kreatív Mesterek Napján került sor, ahol a díjazottak
oklevelet és Bozsák Anett, kreatív mester által készített tortákat
vehették át.
Meseíró verseny díjazottjai
Acsai Réka: A tehetségkutató
Czékus Brenda: A tó tükrében
Farkas Bence: A szegény legény
Juhász Hédi: Az elvarázsolt béka
Nagy Dorina: Az üllési szegény legény
Nagy Patrik: A csodafőzet
Nagy Zsanett: Cirmos Cicó a macska
Tóth Barnabás: A mesekaland

6. osztály
3. osztály
7. osztály
3. osztály
2. osztály
2. osztály
2. osztály
5. osztály
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ ig.

"LÚD-TOLL"
S. Dudás Mária
Életünk…
Ó milyen csodás ez az élet,
Sivár lenne, ha sosem szeretnének,
Ha szép szavakat nem mondanánk egymásnak,
Melyek, mint a harmat, gyakran tovaszállnak.
A szívünk sokszor mámorosan dobban,
Ha eljön a tavasz, szerelemre lobban,
Varázsos illatban, akik ezt megélik,
Mint tündérmesében repülnek az égig.
Szemünkre rózsaszín köd fátyola kerül,
Boldogságtól arcunk víg mosolyra derül.
Máskor szívünk vérzik, s törve, darabokban
Könny hull a szemünkből, s ömlik patakokban,
Fájó sebeinket búbánat okozza,
A holnap később talán biztos begyógyítja.
Sok bánat, kevés öröm, ilyen az életünk,
Könnyebb elviselni, ha gondtalan nevetünk,
Nem kell, hogy fájdalmunkat mindenki lássa,
Hisz könnyes mosolynak is csodás a varázsa…

ÚSZÓTANFOLYAM
MÓRAHALMON

ISKOLÁBA INDULÓ ÓVODÁSOK ÉS
ALSÓ TAGOZATOSOK RÉSZÉRE

2018. JÚLIUS 23-27.
A tanfolyam költsége előreláthatólag 16.000 Ft lesz, amely a következőket tartalmazza :
buszköltség, kedvezményes heti belépőjegy, napi 2x1 óra úszásoktatás (szintfelmérést követően több csoportban), a szabadidőt a
gyerekek a kísérők felügyelete mellett játékkal töltik el.
Biztosan úszni tudó alsó – és felső tagozatosok részvételére is
lehetőség nyílik korlátozott számban, a várható költség: 8.000 Ft.
A tanfolyamra 2018. július 1. napjáig lehet jelentkezni a teszvesz.
egyesulet.ulles@gmail.com címen, a tanfolyamot megelőzően minden résztvevő számára megbeszélést tartunk.
A program csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.
A tanfolyamot a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület támogatja

"LÚD-TOLL"
CSÉPLÉS RÉGEN
Behordott gabonákat asztagokba rakták,
Már várják a cséplőgépet a gazdák.
Felzúgott a cséplőgép hangja,
Előkészítette a zsákokat a gazda.
A kévehányó a kévéket a gépre felrakja,
A kévevágó azokat az etető kezébe adja.
Zúg a cséplőgép, ömlik hátul a szalma,
A szalmás azt, kazalba rakja.
Nincs könnyű dolga a cséplőgép-farosnak,
A kicsépelt szalmát elkészíti rudasnak.
Rudashordók felhordják a kazalra,
Nehéz a munka a nagy porban.
A molnár a gabonát zsákokba ereszti,
Teli zsákokat a mázsára teszi.
A polyvásnak van csak igen nehéz dolga,
csípi a bőrét az acatos polyva.
Váltják a munkások egymást a munkába,
A nagy melegbe izzad az ember háta.
Rárakódott a por a munkások arcára,
Sokszor alig ismertek egymásra.
Ma már az aratást, cséplést a gépek végzik,
A gazdák már csak a hűvösről nézik.
Nem kell a melegbe aratni, csépelni,
Meg lehet a kenyeret a boltba venni.
Nincs is becsülete a kenyérnek,
Sokat dobnak manapság a szemétbe.
Becsüljük meg a kenyeret, én azt mondom,
Nem lesz mindig kenyér készen a polcon.
Juhász Sándor – 2017.
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ALSÓS VERSENYEINK A 2017/18 -AS TANÉVBEN
Helyi Mesemondó Versenyen
1-2.osztály:
I. h. Fodor Lili
I.h. Sztarek Fanni
II. h. Lajkó Sára
II. h. Német Zoé
Dicséret: Nagy Regina
3-4.osztály:
I.h. Ágoston Nilla
I. h. Farkas Zsóka
II. h. Dobai Henrietta
II. h. Juhász Fernanda
Dicséret: Fábián Eszter
Tankerületi Mesemondó Versenyen
Fodor Lili I. helyezett
Sztarek Fanni II. helyezett
Megyei Mesemondó Versenyen
Fodor Lili és
Sztarek Fanni szépen szerepelt.
Tankerületi Szavaló Versenyen
Nagy Zsanett I. helyezett
Fodor Lili III. helyezett
Lajkó Lia
Fábián Eszter szépen szerepelt.
Megyei Szavaló Versenyen
Nagy Zsanett szépen szerepelt.

Tankerületi Verses Mesemondó versenyen
Nagy Regina
Nagy Zsanett mondott mesét.
Tankerületi Helyesírási Versenyen
Tandari Tímea 4.o. I. helyezett lett.
Dobi Zalán 2.o.
Sztarek Fanni 2.o.
Gárgyán Mercédesz 3.o.
Mészáros Fruzsina 3.o.
Wascher Elizabet 4.o vett részt.
Megyei Helyesírási Versenyen
Tandari Tímea V. helyezett lett.
Tankerületi Kazinczy Szépkiejtési Versenyen
Juhász Hédi 3.o.
Juhász Fernanda 3.o.
Szalai Vanda 4.o.
Peták Tamás 4.o.
tanulók szépen olvastak.
Tankerületi Matematika Versenyen
Dobi Zalán 2.o.
Német Zoé 2.o.
Lajkó Lia 3.o.
Gárgyán Mercédesz 3.o.
Tandari Tímea 4.o.
Kocsis Nikolett 4.o.
tanuló oldotta meg a nehéz feladatokat.

Zrínyi Ilona országos matematika versenyen
Német Zoé 2.o. 56.hely.
Székács Gergő 2.o.
Lajkó Balázs 2.o.
Héjja László 2. o.
Horváth Kristóf 2. o.
Dobai Henrietta 3. o.
Lajkó Lia 3. o.
Gyöngyösi Noémi 3. o.
Gárgyán Mercédesz 3. o.
Barakonyi Nándor 3 .o.
Bodó Borbála 3. o.
Tandari Tímea 4.o. 44.hely.
Kocsis Nikolett 4 .o.
Fábián Eszter 4 .o.
Szalai Vanda 4 .o.
tanuló oldotta meg a feladatokat.
Felkészítő tanítók:
Gyurisné Pigniczki Tünde
Jász Márta
Seresné Ritter Rita
Ótottné Vörös Zsuzsanna
Ráczné Budai Márta
Szolnoki Tünde
Szabó Józsefné

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN ÉS
BÖLCSŐDÉBEN!
2018. 06. 04-én nagy izgalommal jöttek
a gyermekek az Óvodába és Bölcsődébe,
ekkor tartottuk a Gyermeknapot. Egy mese-útra indultunk és két mesére építettük a
játékok, élmények sorát!
A gyülekező után reggeli mozgás gyanánt egy kis tornán vettünk részt Kitti óvó
néni vezényletével. Változatos mozgásformákkal találkozhattunk, természetesen zenére, majd 5 állomáson vártuk a gyermekeket,
izgalmasnál-izgalmasabb tevékenységekkel.
1.A Vásártéren egy Ugrálóvár várta a
gyermekeket.
2.Ugyancsak a Vásártéren Mozgásos
játékokat játszhattunk, a mese szereplőivel
azonosulva, erőpróbán vettünk részt. Pillangókat gyűjtöttünk, akadálypályán mentünk
végig. Tündi óvó néni gondoskodott, hogy
sok-sok játék kerüljön erre az állomásra.
3. A Vásártéren a Zöld házban, barkácsolás várta a gyermekeket, gyurmáztak,
festettek, színeztek, gyöngyöt fűztek. Erre az
állomásra Barbi óvó néni, készített elő minden eszközt.
4. Az Óvoda udvaron szabad játék várta a gyermekeket. Kipróbálhatták a krétával
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való rajzolást, az egyensúly tölcsért, a gimnasztikai labdákat és sátorba is bújhattak.
Mindezt Marika óvó néni készítette elő.
5. Az Óvoda tornatermében is új ismeretekkel gazdagodhattunk, hisz étel kóstoló
várt bennünket, a köles, a bulgur, a natur falatkák, a krémek és a finom tápióka puding
mellett sok-sok gyümölcsöt ehettünk. Szilvi
óvó néni gondoskodott a terem eszközeinek
bepakolásáról.
De ezzel még nincs vége! Lovaskocsikáztunk is. Köszönjük a ruzsai Vass
Jancsi bácsinak és Hunyadvári Istvánnak
a segítséget!
Köszönjük, hogy itt voltak velünk.
Az utakon való biztonságos átjutást a
helyi Polgárőrség csapata biztosította:
Rácz Ferenc és Farkas Roland. Köszönjük
szépen a segítséget!
A technikai csoport az eszközök oda és
visszaszállításában segített, valamint a tisztaság biztosításáért is köszönetet mondunk.
Üllés Nagyközségi Önkormányzat minden évben Falunap után a rendelkezésünkre
bocsátja a Vásártéren a sátrat és biztosítja
az áram használatot is, köszönjük szépen!
Egész nap a finomságok sokasága várt
ránk: a Hot-doggal kezdtük majd délben a
pizza és a jégkrém követte. Mindezt a kony-

ha dolgozóinak köszönhetjük és Judit néninek.
Délelőtt, azért, hogy nehogy éhezzünk finom gyümölcsöket ettünk, köszönjük szépen
a Kedves Szülőknek.
A délutáni uzsi sem volt átlagos, gofrit
sütöttek nekünk a kedves szülők Nagyné
Mónika és Gyuris Dóri dajka nénik segítségével. Még finom lekvárt is tehettünk rá ezt
az intézmény dolgozóitól kaptuk. A Nutellát a
konyhától kaptunk, Szilvi óvó néni és Bálint
Dominik és Szófia anyukája Mónika finom
pudingot főzött a gyermekeknek.
A segítő anyukák: Dudás Alexandra, Tordainé Kovács Réka, Fári Nikolett,
Peták Alexandra, Zsíros Edit, KordásNagyapáti Emese, Szolnoki Elvira, Dr.
Zádori Zsuzsanna, Gyurisné Kovács Katalin, Kunné Bálint Mariann, Kocsis Beáta,
Gyöngyösiné Simon Mariann, Ördöghné
Szekeres Tímea
A délután során a Sajtkukac zenekar
biztosította a csuda jó zenét.
Szirákiné Icu és Kata óvó néni, valamint a bölcsi dolgozók Bokorné Eszti,
Simonicsné Ibolya, Barna Alíz, Vassné
Dóri, Kuklisné Erzsike, Ágostonné Ildi
apró ajándékokat készítettek a segítőinknek.
Kati és Zsuzsi óvó néni ezen a napon is
velünk tartott segítve a munkánkat.
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Egy rendezvénynél talán elengedhetetlen
és legfontosabb a háttér munka: köszönjük
a dajka néniknek: Hovanyeczné Julika
néninek, Nagyné Mónika néninek, Ocskó Ágotának, Gyuris Dórának, Kuczora
Szabinának a munkáját. Köszönettel tartozunk Bálintné Dékány Mónikának Túri
Csabáné Tündének és Patai Évának is a
sok segítségért.
A Homokháti Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Központ EFOP 3.2.916-2016-00065-ös azonosítószámú pályázatának keretében sikerült támogatást
kapni a rendezvényre, amelyet ezúton is
köszönünk szépen.
Köszönjük a Homokháti Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Központ
munkatársainak a segítségét!
Csak remélni tudom, hogy egy csodaszép élményként gondolnak vissza a gyermekek erre napra. Bár a nap kicsit fárasztó
volt, de eseménydús. A nap végén minden
gyermek boldogan vihette haza kis ajándékát 1-1 szélforgót!
Külön köszönetet mondok kollégáimnak,
hiszen ezen a napon is a Csigabiga Óvoda és
Bölcsőde összes dolgozója együtt tett meg
mindent a gyermekek öröméért!
A tanév véget ért!
Nagy hajrá volt az óvodában is. Április
közepén a Művészetek hete keretében Versés mesemondó versenyt rendeztünk az
óvodában. Nagyon büszkék lehetünk, hiszen
minden csoportból készültek a gyermekek.
Lehetősége volt még azoknak a gyermekeknek is akik esetleg beszédhibásak, bátortalanabbak. A zsűrinek nehéz dolga volt, mert
nem volt könnyű a döntés, ki képviselje óvodánkat Mórahalmon a Kistérségi Mesemondó versenyen! Valójában mindenki nyertes
volt, hiszen készült, kiállt erre a nagy megmérettetésre.

A döntésnek köszönhetően: 12 Csigabiga Óvodás gyermeket vittünk Mórahalomra
és még 1 érmet is elhoztunk, a Kisvakondos
Sztarek Benettnek köszönhetően.
Mind a 12 gyermek ügyes, bátor, hangos
érthető volt! Megfelelő, korukhoz és jellemükhöz illő művel érkeztek!
Szamóca csoport: Dudás Lívia, Újvári
Dénes, Sebők Zalán
Mókus Csoport: Gyöngyösi Alíz, Ördögh
László, Tandari Szabolcs
Kisvakond csoportból: Sztarek Benett,
Nagy Attila, Fodor Luca
Süni csoportból: Kun Terézia, Vass Maja,
Németh Vanda
Mind a 12 gyermek nyert. Nyert az ügyes
kiállásért, az aktivitásért, a készülésért!
Ekkor került értékelésre a rajz versenyre beküldött sok-sok rajz is. Ebben a kategóriában is elhoztunk két érmet, Gyöngyösi
Alíznak és Wiedner Kornélnak köszönhetően.
GRATULÁLUNK az ügyes vers -és mesemondóknak és az ügyes rajzolóknak, illetve a
felkészítő Óvodapedagógusoknak és a kedves Szülőknek.
Szeretnénk köszönetet mondani az Önkormányzatnak, hogy a rendelkezésünkre
bocsátotta a buszt és a kedves szülőknek is
köszönjük az utaztatásban nyújtott segítséget!
Igen, véget ért a tanév elballagtak az
iskolába induló gyermekek. 25 fő óvodásból
iskolás lesz szeptemberben és mi várjuk az új
kis ovisokat a kiscsoportba.
A nyáron is nyitva tart az Óvoda és Bölcsőde. 2018.július 23- 2018.augusztus 10-ig
leszünk csak zárva. Ekkor történik az intézményben a karbantartási munkák elvégzése,
illetve fertőtlenítés, takarítás.
Nagyon szép tartalmas nyarat kívánunk
mindenkinek.
A Csigabiga óvoda és bölcsőde lakói

TÁJÉKOZTATÓ
A CSMKH Mórahalmi Járási Hivatala
kihelyezett gyámügyi szakügyintézőjének
ügyfélfogadása
2018. július 9 – től átmeneti ideig
szünetel.
Július 9-től ügyfélfogadás személyesen
a járási hivatal
Mórahalom Szentháromság tér 1. szám
alatti épületében történik.
Érdeklődni telefon a
62/681-350-es számon lehet.
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CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK

HALÁLOZÁSI HÍREK

Kovács Krisztián és Kónya Viktória Szilvia üllési lakosok június 9-én,
Siklodi Zoltán és Turcsik Mónika üllési lakosok június 22-én
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Bálint Péter Ferenc május 28-án (65 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép júliusi számának lapzártája:
2018. július 16-án, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen,
vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb HÉTFŐN 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!
Köszönjük!

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
GINOP-6.1.2-15-2015-00001 sz. projekt keretében kezdő,
ingyenes informatikai tanfolyam indul a Déryné Kulturális Központban, 2018.08.06.-2018.08.17. időintervallumban. A tanfolyam gyakorlatorientált, könnyen elsajátítható ismereteket
ad, az elvégzését követően minden résztvevő Tanusítványt és
TABLETET kap. A képzés minimum 15 fő jelentkezése esetén
indítható, a jelentkezők 16-65 év közöttiek lehetnek. Nagyszámú jelentkező esetén a jelentkezési sorrend a meghatározó. Jelentkezzenek minél hamarabb! Jelentkezési határidő:
2018.07.20. Jelentkezni a Déryné Kulturális Központban lehet,
adatbekérő lap kitöltésével. Telefon: +3630/506-3159
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