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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

RÉGEN VÁRT BERUHÁZÁSOK
ÜLLÉSEN
Üllésen nincs nyári szünet, legalábbis a fejlesztések terén nincs,
ugyanis intézményeinkben párhuzamosan futnak az építkezések. Az
orvosi rendelők megújítása nagyon régi tervünk és most egy nyolcvan millió forintos kormányzati, illetve Uniós pályázati forrást nyertünk, hogy - a támogatásokat 13 millió Ft-os önkormányzati forrással
kiegészítve - a tervek szerint minden orvosi rendelőt, tanácsadó helyiséget felújíthassunk. Zajlik az nagyiskola fűtéskorszerűsítése és a
tornaterem belső felújítása is, amivel együtt a tantermek parkettáit
is megújítjuk. Az ehhez szükséges pénzt kormányzati, Európai Uniós,
a szegedi tankerületi, valamint Üllés Nagyközségi Önkormányzati forrás biztosítja. Közbeszerzés alatt van a Dózsa György, Móra Ferenc,
Erkel Ferenc utcákat érintő csapadékelvezető rendszer kiépítése,
ami a nyár végén kezdődik el, illetve szintén közbeszerzés alatt van
a temető teljes megújítása is amit az adósságmentes települések
számára kiírt pályázaton nyertünk el. Mindezek mellett az ipari terület
kialakításának, a konyha fejlesztésének előkészítése is folyamatban
van és jónéhány terv is jóváhagyásra vár.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület munkaterv szerint június 26-án ülést tartott.
A képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról,
– a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról (a
meglévő Pénzügyi Bizottság és Ügyrendi Bizottság helyett egy
bizottságot hozott létre a Képviselőtestület, a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottságot – melynek elnöke: Dudás János, tagjai: Fodorné
Bodrogi Judit, Barna Dániel, Maróti Mihály és Tóth András)
– A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet – Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság tagjainak névsorát tartalmazó) 2. sz.
függelékének módosításáról,
– Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulása, a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulása, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulása, a Homokháti Önkormányzatok
Kistérség-fejlesztési Társulása, a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Integrált Szociális Gyermekjóléti Központ, a Támogató
szolgálat és a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2017. évi feladatellátásáról és
működéséről és a Déryné Kulturális Központ 2017. évi intézményi
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról,
– a Településképi Arculat Kézikönyv elfogadásáról,
– az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása XVIII. számú módosításáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportja szívességi ingatlanhasználati szerződése megkötéséről,
– az Üllés Nagyközségi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról.
A képviselők zárt ülésen határoztak:
– 2 db lakáscélú támogatás odaítéléséről – összesen 1.400.000 öszszegben,
– a 2018. évi Homokhátság díjra való jelölésről.
A képviselők módosították a Képviselőtestület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 11/2016.(VIII.31.) önkormányzati
rendeletet, valamint megalkották a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló rendeletet.
A Képviselőtestület július 10-én rendkívüli ülést tartott. Az egyetlen
napirend a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Megállapodásának XI. számú módosítása, a társulás
szervezeti és működési szabályzatának elfogadása volt.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2018-kepviselotestuletijegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2018-ev link alatt olvashatják.
A fenti rendeleteket a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, Titkárságán, illetve a http://ulles.hu/rendeletek link alatt tekinthetik meg.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2018. AUGUSZTUS

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Rendelési idő:
Telefonos egyeztetés alapján. Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996,
06-20/973-9149)

Értesítem Önöket, hogy 2018. augusztus 6-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

Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
augusztus 4-5.
augusztus 11-12.
augusztus 18-20.
augusztus 25-26.

Dr. Hursán Mihály
Dr. Papp Sándor
Dr. Szőke Csaba
Dr. Papp Zalán

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

KONYHAI HÍREK
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha Június 18- augusztus 31-ig nyári nyitvatartással üzemel!
Nyitvatartási ideje:
Ebéd kiadás:
Ebéd befizetés:

hétfőtől- péntekig: 7-14-óráig.
11.30-13.30 óráig.
augusztus 01-10-ig, 7-13.30 óráig.

Pótbefizetésre augusztus 22-én szerdán, 7-13.30 óráig van lehetőség!
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.

ÉLETMÓD KLUB
A következő alkalom augusztus 16-a (csütörtök) 17 óra Napos piac
épülete.
Téma: Mit tehetünk a gyógyulásunkért (Hecskó Mercédes)
Lapuné Andi

FALUGAZDÁSZ HÍREK
A területalapú támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések
megkezdődtek, a termeléshez kötött növény támogatások igénylésekor a gazdálkodási napló vezetése kötelező, ebben az esetben az
ellenőr értesítéssel lesz. További információ illetve napló nyomtatása
ügyfélfogadási időben kérhető.
Hétfő, kedd: 8-16h-ig, csütörtök 8-12h-ig
Nyári szabadság miatt a falugazdász ügyfélfogadás szünetel: 2018.
július 30-augusztus 12-ig.
Továbbiakban kérnénk, hogy ügyintézéshez minden esetben hozzák
magukkal az őstermelői kártyát is.
Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853

Halász Zsolt
30/3372-535

Juhász Attila alpolgármester

HULLADÉKGYŰJTÉS –
AUGUSZTUS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul: Szállítási napok: augusztus 13. HÉTFŐ, augusztus 27. 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: augusztus 6. HÉTFŐ, augusztus
21. KEDD
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

2018. AUGUSZTUSBAN
MÓRAHALMON KIHELYEZETT
KÖZJEGYZŐI ÜGYFÉLFOGADÁST
VÉGZŐ KÖZJEGYZŐK NÉVSORA
2018. augusztus 2. Dr. Kopcsányi Katalin telefon: 06/30/903-6906
2018. augusztus 9. Dr. Hüvös Ferenc
telefon: 06/30/919-9865
2018. augusztus 16. Dr. Kopcsányi Katalin telefon: 06/30/903-6906
2018. augusztus 23. Dr. Hüvös Ferenc
telefon: 06/30/919-9865
2018. augusztus 30. Dr. Kopcsányi Katalin telefon: 06/30/903-6906
A kihelyezett közjegyzői ügyfélfogadás helyszíne: Mórahalom
Szentháromság tér 1. (Városháza)
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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

III. GYALOGOS
VIRÁGOS ÜLLÉSÉRT MOZGALOM
ZARÁNDOKLAT PÁLOSSZENTKÚTRA
A KISBOLDOGASSZONY NAPI
BÚCSÚ ALKALMÁBÓL
Folytatván a 2 éve megkezdett utat, az idén is szervezzük a zarándoklatunkat a pálosszentkúti kegyhelyhez.
Indulás 2018. szeptember 1-jén, szombaton 6.30 órakor az
üllési templomkertből. Az útvonal a már jól kijárt dűlőutakon halad,
utunk során a következő településeket érintjük:
Csólyospálos, Kömpöc, Csengele.
Üllés és Pálosszentkút közötti távolság kb. 44 km, amelynek
megtétele a pihenőket is beleszámítva kb. 12-13 óra.
A körmenet után a visszautat autókkal, vagy külön busszal tervezzük megoldani és csak Üllésre.
Kérünk mindenkit, aki kedvet és erőt érez ehhez a zarándoklathoz, keressen bennünket a lent megadott lehetőségeken, legkésőbb
augusztus 20-ig.
A programhoz a Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportja is csatlakozik, így kérjük a kedvet és erőt érző tagokat szintén vegyenek
részt az úton.
Várható visszaérkezés Üllésre éjfél körül.
Tóth Tamás
+36-30-915-9161

4

Egri Zoltánné
+36-30-547-7060

Farkasné Paragi Éva
+36-30-394-9433

Üllés Nagyközségi Önkormányzat ismételten meghirdeti a Virágos
Üllésért Mozgalmat.
Várhatóan augusztus hónapban járja be a független szakértő csapat
a települést és választja ki a „Legvirágosabb ház”-akat és a „Legrendezettebb ház”-akat.
A „Legvirágosabb ház” és „Legrendezettebb ház” címet az ingatlantulajdonosok – ünnepélyes keretek között az Egészségvédelmi Héten
vehetik majd át.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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TISZTELT ÜGYFELEINK!

ÁLLOMÁNYELLENŐRZÉS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a CSMKH Mórahalmi Járási Hivatal
Üllési Kormányablaka az alábbi (a nyári időszakban is változatlan)
időpontokban fogadja ügyfeleit:
Hétfő:
07.00-17.00 óra
Kedd:
08.00-16.00 óra
Szerda:
08.00-16.00 óra
Csütörtök:
08.00-18.00 óra
Péntek:
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

Tisztelt Könyvtártagok!
A Községi Könyvtárban 2018.08.06.-2018.08.17. időszakban állományellenőrzés miatt a kölcsönzés szünetel. Kérem az olvasókat,
hogy a kölcsönzési határidőn túl kint lévő könyveket a munkánk
megkönnyítése érdekében, minél hamarabb szíveskedjenek visszajuttatni a könyvtárba.
Köszönettel:
Meszesné Volkovics Szilvia

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK!
2018 augusztus 29-én Megyei fürdőnapok Mórahalmon! Belépés

ingyenes érvényes tagkönyvvel! Indulás reggel 8 órakor az Alkotóház
elől.
Szeptember 12-én tervezett kirándulás Szarvasra!
Ennek részleteit a következő taggyűlésen beszéljük meg. A taggyűlés
augusztus 10-én 15 órakor a Déryné Kulturális Központban lesz.
Mindkét rendezvényre jelentkezni kell a 06/30/383-4976-os telefonszámon - a busz igénylés miatt -aki még nem tette meg!
Üdv Lapuné Füredi Andrea
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AZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„ÜLLÉSI TALENTUM” ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Üllés Nagyközség Képviselő-testülete – a „Üllési Talentum” ösztöndíj megalapításáról, a felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról” szóló 17/ 2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet alapján felhívást tesz közzé a felsőoktatásban tanulók számára. (a
rendelet elérhető a www.ulles.hu/Rendeletek oldalon)
A rendelet alapján az önkormányzati ösztöndíjra jogosult a tanuló, ha szociálisan rászoruló, Üllés Nagyközségben állandó lakcímmel
rendelkezik, valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és 25. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be, az első diploma megszerzéséig.
A támogatásban részesíthetők köre
4. § Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
(1)
a) első évfolyamos pályázó esetén a hallgatói jogviszony létesítésének igazolása; és a középiskolai bizonyítványa záró
évfolyamának az átlag-eredménye a 3,5 átlagot eléri,
b) magasabb évfolyamokon a pályázat benyújtását megelőző
szemesztert legalább 3,5 átlag-eredménnyel fejezte be,
c) aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott
rászorultsági feltételeknek megfelel.
(2) A rászorultság vizsgálata az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a) az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg,
b) akinek családjában a lakhatást és megélhetést szolgáló
vagyontárgyakon felüli ingó- és ingatlan vagyona, vagyoni
értékű joga a 2 millió Ft-ot nem haladja meg.
5. § Az elbírálásnál előnyt jelent:
(1) első évfolyamos pályázó estén:
a) országos tanulmányi versenyen helyezés elérése,
b) átlagot meghaladó kulturális, sportteljesítmény igazolása,
(2) magasabb évfolyamokon, aki:
a) szakterületén kimagasló eredményt ért el,
b) kutatómunkában vett részt,

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI

c) tudományos publikációval rendelkezik, vagy
d) más módon kiemelkedő tevékenységében.
(3) A pályázat elbírálásakor előnyt élvez továbbá a pályázó, ha
a) családjában az eltartott családtagok száma 3 vagy több fő
b) eltartója, szülője tartósan beteg, rokkantnyugdíjas, vagy
egyedülálló
c) gyermeket nevel
d) kollégiumi ellátásban nem részesül.
6. § Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, aki az üllési, vagy
más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.”
A támogatás mértéke: Az ösztöndíj 6.000 Ft/hó összegig terjedhet.
A pályázatot a hallgató az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a kötelező mellékletekkel együtt 2018. szeptember
30-ig nyújthatja be az Üllési Polgármesteri Hivatalban személyesen,
vagy postai úton. (a határidő elmulasztása jogvesztő) A formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető a www.ulles.hu honlapról az „Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok” link alatt. (Üllési Talentum ösztöndíj címen)
A pályázathoz minden esetben csatolni kell:
a) önéletrajzot,
b) ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
c) a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát, és
d) egyéb, az érdemi döntést elősegítő igazolásokat
e) Felsőfokú tanulmányait ez évben megkezdő pályázónak csatolnia kell a tizenkettedik év végi bizonyítványának másolatát
f) Felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak csatolnia kell az
előző év végi eredményéről szóló hiteles igazolást.
A pályázatról, a támogatás mértékéről a Képviselőtestület dönt
2018. év október 31-ig.
Nagy Attila Gyula
polgármester

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS

KEDVEZMÉNY TERMÉSZETBENI
TÁMOGATÁSA
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 20/A. § szerint
• azon gyermekek, akik 2018. augusztus 1. napján Üllés Nagyközség jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak, 6.000 Ft értékű természetbeni támogatásban részesülnek Erzsébet-utalvány formájában.
• azon gyermekek, akik 2018. augusztus 1. napján Üllés Nagyközség jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak és hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetűek, 6.500 Ft értékű természetbeni támogatásban részesülnek Erzsébet-utalvány formájában.
Az utalványokat az Üllési Polgármesteri Hivatal pénztárában –
hétfő és csütörtök 8-12 óra között középiskolai – és felsőoktatásban résztvevők tanulói jogviszony igazolásával – lehet felvenni 2018.
augusztus 27. napjától.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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GINOP-6.1.2-15-2015-00001 sz. projekt keretében kezdő, ingyenes
informatikai tanfolyam indul a Déryné Kulturális Központban, 2018.
októberben és novemberben. A tanfolyam gyakorlatorientált, könynyen 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: 2018.09.20. Jelentkezni a Déryné Kulturális Központban lehet,
adatbekérő lap kitöltésével. Telefon: +3630/506-3159

www.ulles.hu

DÖK-KIRÁNDULÁS GYULÁRA
Az idei tanévben Gyulára szerveztük hagyományos
diákönkormányzati kirándulásunkat, melyre a DÖK-képviselők mellett a megyei, országos versenyeken jól szereplő, és a közösségi
munkában kiemelkedő gyerekek jöhettek el.
Amikor tudomást szereztünk az új lehetőségről, hogy a Gyulai
vár is bekapcsolódott a vonattal kedvezményesen látogatható múzeumok listájába, nem is sejtettük még, milyen kalandos utazásban
lesz részünk.
2018. június 12-én, az idei év talán addigi legmelegebb napján,
kora reggel az 50 főnyi kis csapat 4 kisbusszal indult útnak Szegedre
a Nagyállomásra. Mivel a tram-train építése miatt Szeged-Hódmezővásárhely között szünetel a vonatközlekedés, addig vonatpótló
buszra szálltunk. Hódmezővásárhelyről Békéscsabára az egyik, majd
onnan Gyulára egy másik vonattal utaztunk. A gyulai vasútállomás
kb. 2 kilométerre fekszik a városközponttól, így az utazásban elgémberedett izmainkat egy kiadós sétával frissíthettük fel.
Látogatásunk első állomása a gyönyörűen felújított Almásykastély Látogatóközpont volt. Egy rövid tárlatvezetés során bepillantást nyerhettünk a komornyik, a kulcsárnő, a szakács munkájába, interaktív élményelemekkel színesítve mindezt. A kastély többi részét
már kísérő nélkül, önállóan barangolhattuk be. A tágas és gyönyörűen berendezett termeken áthaladva több, mint 100 évet repülhettünk
vissza az időben. A gyerekek egy applikáció segítségével még korhű
ruhákba is „beöltözhettek”.
A kastélylátogatás után átsétáltunk a Várba. A termek felfedezése után a bátrak a toronyba is felmehettek, ahonnan csodálatos
panoráma tárult a szemünk elé. Az egyik helyiségben egy kovácsmester munkálkodott, aki személyre szóló patkókat készített a gyerekeknek, természetesen némi készpénzért cserébe.
A sok séta és nézelődés után egy fagyizó felé vettük az útirányt,
és a Körös partján ücsörögve jóízűen el is fogyasztottuk a kínálat egy
részét. Néhány bátor vadkacsát is megetettünk, akiket nem riasztott
el a hangos kis csapat közelsége.
A vasútállomásra tartó visszautunkat a nagy hőség ellenére még
a legfiatalabbak is derekasan végigküzdötték. Ezután pedig ismét
meglátogattuk Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged vasútállomásait. Szegeden már vártak bennünket hűséges sofőrjeink.
Szeretnénk köszönetet mondani Nagy Attila Gyula polgármester
úrnak, aki az Önkormányzat buszait és a sofőröket rendelkezésünkre
bocsájtotta, és Farkasné Szögi Mónikának, aki szintén segített a Szegedre jutásban és a hazaútban is.
Ótottné Vörös Zsuzsanna,
Diákönkormányzat

A 2017/2018-AS ÉV
FONTOS-DÍJASAI
Az „Üllési Suli” Alapítvány a 2017/2018-as tanévben a Fontosdíjat és az 50.000 Ft készpénzbeli jutalmat Soós Ottó 8. b és Papp
Zsombor 6. osztályos tanulóknak adományozta.

A kuratórium a döntését az alábbi versenyeredmények alapján
hozta meg.
Soós Ottó 8. b osztályos tanuló versenyei és eredményei:
• természettudományos versenyek
– Teleki Pál Országos Földrajz - Földtan Verseny – megyei 4. hely
– Jedlik Ányos Regionális Fizika Verseny – 7. hely
– Herman Ottó Országos Biológia Verseny – megyei 8. hely
– Hevesy György Kémia Verseny – megyei 17. hely
– Erasmus + – pályázat: kísérletek bemutatása Aradon és Szicíliában
• humán tantárgyak versenyei
– Mesélj Európa! - Angol Nyelvi Regionális Verseny – megyei
1. hely
– TITOK Országos Levelezős Történelem Verseny – országos 3.
hely (csapatverseny)
Papp Zsombor 6. osztályos tanuló versenyei és eredményei:
• természettudományos versenyek
– Teodorovits Ferenc Kistérségi Természetismereti Emlékverseny – 2. hely (csapatverseny)
– Kaán Károly Országos Természet – és Környezetvédelmi Emlékverseny – megyei 1. hely (2016-17-es tanévben is megyei
1. hely)
– Kaán Károly Országos Természet – és Környezetvédelmi Emlékverseny – országos 8. hely
• humán tantárgy
– Mozaik Országos Történelem Verseny – országos 25. hely
Hódiné Vass Magdolna
az alapítvány elnöke
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GYÓGYNÖVÉNY NAPKÖZI ERZSÉBET-TÁBOR
2018. július 2-6-ig (5 nap) rendeztük meg a „Gyógynövény” Napközi Erzsébet-tábort, 33 tanuló részvételével. A résztvevők életkora
igen különböző volt, az elsőstől egészen a hetedik osztályosig. A nagy
korkülönbség azonban nem jelentett problémát. A csoportokat úgy
alakítottuk ki, hogy minden csoportban legyen minden korosztályból.
A változatos feladatok során a nagyobbak segítették a kisebbeket,
de volt olyan feladat is, amiben a kisebbek voltak ügyesebbek. A
tábor tematikájában az egészséges életmódra, a gyógynövények
megismerésére és a környezettudatos viselkedésre helyeztük a
hangsúlyt, a gyerekek életkorának megfelelően.
Az 5 nap főbb programjai, tevékenységei:
1. Csoportalakítás a gyógynövények segítségével, egy kis növényismeret. A tanultak felhasználása, ellenőrzése játékos formában:
„illatos szembekötősdi”, „növény bújócska”.
2. Levendula nap. Kézműves foglalkozások. Levendulababa készítés.
Zsázsafej emberke készítés. Keress valamit, ami ugyanilyen színű
– gyűjtemény színpaletta alapján. Találós kérdések. Sportfoglalkozás.
3. Kirándulás Szegedre: Füvészkert: kertvezetés, trópusi lepkeház
megtekintése, gyógynövény foglalkozás, Kalandpark és Játszóház

4. Gyógynövény túra. A gyógynövény gyűjtés tízparancsolata. Bicikli túra az Üllési Láprétre és a Horgásztóhoz. Növénygyűjtés,
határozás, saját gyűjtemény készítése.
5. Táborzárás. A gyűjtött és készített anyagok rendszerezése. Az ismeretek játékos számonkérése – vetélkedő. Értékelés, mi tetszett
a legjobban a hét programjai közül- rajzos tetszésnyilvánítás.
A programokat sikerült úgy összeállítani, hogy minden korosztály
megtalálta a számára megfelelőt. Az új ismeretek feldolgozása és
„számonkérése játékos formában történt. Törekedtünk arra, hogy az
ismeretek feldolgozása mellett a kézműveskedés és a játék, sport tevékenység is helyet kapjon. Ennek megvalósításához kiváló helyszín
volt az erdei iskola területe és a közeli természetes élőhelyek. A hét
folyamán vegyes életkorú csoportokban dolgoztunk és itt a korkülönbség nem hátrány, hanem előny volt. A program hozadéka az is,
hogy a gyerekek sok új barátot szereztek, akikkel szívesen töltötték
együtt az időt.
A programot összeállította és vezette: Kocsisné Hecskó Ágnes,
Lajkóné Tari Ágnes és Hódiné Vass Magdolna

BESZÁMOLÓ A KÍSÉRLETEZZÜNK NYÁRI TÁBORRÓL
2018, június 25-29-ig (5 nap) rendeztük meg a „Kísérletezzünk”
nyári tábort, 26 diák részvételével. A diákok között az első osztályostól egészen a hetedik osztályosig volt a résztvevők között. Kezdetben
úgy gondoltuk, hogy nehéz lesz áthidalni ezt a nagy korkülönbséget és mindenki számára érdekfeszítő foglalkozásokat szervezni. Ez
nem így történt, hiszen a kísérletek minden korosztály figyelmét lekötötték és mindenki olyan tudományos tartalommal töltötte meg,
amilyen ismeretekkel rendelkezik. Tehát ez a tábor is igazolta nagy
örömünkre, hogy a kísérletezés kortalan!
Vegyes csoportokban dolgoztak a gyerekek, a 7.osztályos diáktól
első osztályosig, általában 5 fős csoportokban.
Főbb témakörök:
• ismerkedős hétfő, kémikus és fizikus módra
• Fény és hangok!
• Hangszerek és varázslatok!Ősi magyar népi hangszerek!
• Szódabikarbóna varázslat! Fényvarázslat!
• Növesszünk kristályokat!
• Játékos vetélkedő!
• Kirándulás Szegedre-Víztorony; Tudástár; Sétahajózás
Készítettünk: szívószálsípot, szendvicsdudát, züzülőt, kerrentőt
és még egyéb hangszereket. Gyalogtúráztunk, a fénysebességet
cm-ben gyalogoltuk végig. Mértük az időt, és azt amit a fény km-
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ekben egy másodpercben megtesz, ahhoz a csapatnak húsz percre
volt szüksége.
Indikátortérképet készítettünk; a mindennapokban használt
anyagok kémhatását vizsgálatuk.
Lufifújás kémikus módra, habzó szörnyek, gyertyaoltás kémikus
módra, tűzhányó. Fekete kígyó és működő vulkán készítése tette felejthetetlenné az egyik napot.
Spektroszkóp házilag, kalejdoszkóp, periszkóp készítése és működési elvük volt a következő feladat. Majd készítettünk Camera
obscurát-és megmértük a Nap átmérőjét!
Megbeszéltük, hogy Eratosthenes hogyan mérte meg a Föld
egyenlítőjének a hosszát, Kr. e. 3. évszázadban. Próbáltuk mi is elvégezni a mérést.
Készítsünk szemmodellt, zsebszivárványt! A fehér fényt színeire
bontottuk, majd forgó korong segítségével ismét fehér fénnyé alakítottuk. Égő gyertyát hoztunk létre egy pohár vízben. Közben igazoltuk, hogy a fény egyenes vonalban terjed!
Mobiltelefont árnyékoltunk, majd mobiltelefont erősítettünk házilag. Illetve telefont készítettünk házilag. Egy játékos vetélkedő és egy
lézer show zárta a programot.
Mindezt a programot a gyerekeknek Tasi Zoltánné matematikafizika szakos tanár, oktatásinformatikus és Kocsisné Hecskó Ágnes
kémia, biológia, földrajz szakos tanár vezette.

www.ulles.hu

GYERMEKNAP AZ ISKOLÁBAN
Az idei tanévben június 14-én tartottuk gyermeknapi rendezvényünket. A programok számára a helyet a központi iskola tantermei,
udvara, és a Déryné Kulturális Központ udvara biztosították.
A gyermekek forgószínpad szerűen osztályonként látogatták a
helyszíneket, ahol mind az alsósok, mind a felsősök számára életkoruknak megfelelő programokat kínáltunk. Az iskola termeit a szegedi
Interaktív Természetismereti Tudástár munkatársai vették birtokukba, fél-fél órában előadásokat tartottak a következő témakörökben:
biológia, kémia, fizika, csillagászat, robotika. Tapogathattunk cápaállkapcsot, láthattunk érdekes fizikai, kémiai kísérleteket, előadást
hallhattunk csillagászat, bolygók, Naprendszer témakörben, összeállított robotokat próbálhattunk ki.
A Diáktanyán a Mórahalmi Rendőrkapitányság munkatársai rendezkedtek be. Tenyérlenyomat készült minden alsósról, a bátrabbak
kipróbálhatták a „részeg szemüveget”, ennek felhúzásával lehetett
egy akadálypályán végig botorkálni. Beülhettünk egy igazi rendőrautóba, kipróbálhattuk a sziréna és a bilincs használatát is.
Az udvaron óriás szappanbuborékokat fújhattunk, spatula segítségével sípot készíthettünk. Minden osztály kókuszgolyót gömbölyített az előre elkészített masszából, és jóízűen el is fogyasztottuk a
finomságot.
A Déryné Kulturális Központ udvarán egy óriási labirintus került
felállításra, amelyben 13+1 állomást kellett megtalálni. Ha ez sikerült, alsósok-felsősök külön, nekik szóló feladatlapokon oldhatták
meg a feladatokat.

Ezen a napon még az ebéd is gyermeknapi volt, hiszen az Önkormányzati Konyha dolgozói hamburgerrel és jégkrémmel kedveskedtek az ott étkezőknek.
Az események megörökítésében Lábas Kata és Zsiros Tibor működtek közre.
Mindenki szuperül érezte magát. A gyerekek nevében is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi
támogatásukkal, a helyszín biztosításával hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához.
Ótottné Vörös Zsuzsanna,
Diákönkormányzat

A 2017/2018-AS TANÉV MÉRLEGE
Minden tantárgyból jeles illetve kitűnő tanulók névsora:

6. osztály: Bálint Máté, Mészáros Boglárka, Székács Árpád

1. osztály: Lajkó Sára, Székács Levente, Takács Noel Gábor, Pál Viktor Tamás, Baranyi Andor, Wascher Alina, Nagy Regina, Sári Zita
Alíz, Tot Horgosi Alex, Dobi Zétény, Fodor Lili

7. osztály: Farkas Tekla

2. osztály: Bigors Richárd, Dobi Zalán, Mészáros Fanni, Nagy Dorina,
Nagy Patrik, Nagy Zsanett, Német Zoé, Székács Gergő, Sztarek Fanni
3. osztály: Gyöngyösi Noémi, Lajkó Lia, Juhász Hédi, Gárgyán Mercédesz
4. osztály: Ágoston Nilla, Fábián Eszter, Gyuris Vanda, Szalai Vanda,
Tandari Tímea
5.a osztály: Berceli Lili, Duró Zoltán József, Vereb Denissza
5.b osztály: Gyuris Zsófia, Hódi Kristóf, Rádóczi Ádám

8.a osztály: Bodó Eszter
8.b osztály: Ágoston Lili, Péter Csilla, Soós Ottó, Szabó Larion
Természetesen azoknak is gratulálok, akiknek egy vagy két négyesük
volt és önmagukhoz képest szorgalmukkal, szülői segítséggel szép
eredményt értek el.
Fontos-díjat két tanuló kapott a versenyeken elért eredményekért:
Papp Zsombor 6. osztályos és Soós Ottó 8.b osztályos tanuló.
Mindenkinek szép nyarat kívánok, hogy szeptemberbe újult erővel
kezdhessük meg a tanévet.
Sárközi Emília
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ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉN

CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN

EMLÉKEZZÜNK

SZÜLETÉSI HÍREK

S. DUDÁS MÁRIA

Vadász Zoltánnak és Lakatos Rékának június 14-én – 2710 grammal –
Zoltán nevű,

Lenszőke kalászban aranylón ringnak
Kerekded, érett búzaszemek,
Régen ilyentájt kaszával vágták,
S kévékből raktak kereszteket.

Palcsók Lászlónak és Csányi Tímeának június
16-án – 2990 grammal – Levente nevű,

Cséplőgép dobja, majd a malomba
Zúzva őröltek liszt hegyeket,
Gyúrva, dagasztva kemence alján,
Kenyér-t sütöttek szorgos kezek.

Csomor Bennynek és Lajkó Viktóriának 2018. június 29-én – 3550 grammal – Csinszka nevű,

Először lángos pirosra pirult,
Fokhagymás zsírtól illatozott,
Éhesen gyermek boldog zsivajjal,
Belőle tüstént jót harapott.

Kovács Tamásnak és Budai Csillának
2018. június 29-én – 3650 grammal –
Botond nevű,

Pufók cipócskák, foszlós kalácsok,
Magyaros íze mindent megér,
Kérges tenyerek több havi bére,
Testet tápláló, áldott kenyér.
Modern világba ma jóval könnyebb.
Kombájn aratja a búzaszemet,
Isten áldása kísérjen minden,
Kenyérért fáradt, dolgos kezet.

Czakó Balázsnak és Kiss Nikolettnek
2018. július 6-án – 4200 grammal –
Zalán nevű gyermeke született.

Augusztus 20. ma, lett kettős ünnep,
Szent-jobbnak is jut emlékezet,
Őrizzük méltón múlt hagyományát,
Kívánjunk áldott, szép ünnepet.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Tóth Attila üllési lakos és Illés Beáta Barbara szegedi lakos 2018.
július 13-án házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Péter Mihályné (szül: Farkas Rozália) július 15-én (84 éves korában)
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

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

APRÓHIRDETÉS
Üllés, Móra Ferenc utca 12. szám alatti közművesített építési telek eladó.
Érdeklődni: 20/439-3226 telefonszámon.
--------------------------------------------------------------------------------------Barackos eladó 7370 m2 területen, műút mellett.
Érdeklődni: 06/30/345-5185
--------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989

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

