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KEDVES
LÁNYOK, NŐK,
ASSZONYOK!

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2020. március 17-én (kedden) 15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában,
melyre meghívja a település lakosságát.

A Nemzetközi Nőnap alkalmából
szeretettel és tisztelettel köszöntök
minden kislányt, nagylányt, anyát,
mamát.
Március 8-a az első tavaszi ünnep,
mely alkalom lehet arra, hogy mi
férfiak kifejezzük csodálatunkat,
szeretetünket a női nem irányába.
Két helyi költő – Faragó Ferenc és
Seres Lajos – verseivel tolmácsolom magam és férfitársaim gondolatát: "

Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Üllés nagyközség fejlesztési lehetőségei a 2019-2024. közötti önkormányzati ciklusban
3.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve
4.) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

NŐNAPRA SZERETETTEL
KÖSZÖNET A NŐKNEK!
Köszönet a nőknek, de nemcsak a mai napon!
Köszönet mindenért, amit a családjukért tesznek.
Legyünk nekik hálásak, hogy velünk vannak ez jóalkalom!
Bízzunk meg bennük, hogy minket is őszintén szeretnek.

Soós Ferencné, Maris néni január 18-án töltötte be a 95. életévét.
Ebből az alkalomból Nagy Attila Gyula polgármester köszöntötte Őt
otthonában családja körében és adta át Orbán Viktor miniszterelnök
úr írásbeli üdvözletét, valamint az önkormányzat ajándékát.
További szép éveket és jó egészséget kívánunk!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Köszönjük meg nekik, hogy fiatalságunkba szerelmeink voltak,
Majd gyermekeink születésével örömet adtak nekünk.
Ha olykor nem hallgattunk rájuk, türelemmel szóltak.
Az évek teltek, de velük együtt örömmel telt az életünk.
Nők nélkül gyengébb volna a férfi és sok-sok ember.
A tőlük kapott szeretetért köszönettel tartozunk!
Nőnapon minden jót kívánunk nékik, őszinte tisztelettel,
A múló években is egymás kezét fogva, együtt haladunk.
Megköszönjük, hogy a kedves nők, a terheket cipelők,
Családjukat átölelők, összetartó, szerető erők!
Férfiarcokról a gondot, bánatot szelíden letörlők,
Köszönet a nőnapon nektek: Ti, Örök Évák, Ti drága Nők!
2020 Nőnap

Faragó F.

ÓDA A NŐKHÖZ!
Ó ti nők!
Ó ti nők! Ti drága nők!
Értetek élünk!
Veletek élünk! Nem nélkülözhetünk!
Otthon melege árad Tőletek!
Nemzedékek sorát életre keltitek!
Éljetek soká, de nem nélkülünk!
Csak velünk!

VAGYONNYILATKOZATOK
NYILVÁNOSSÁGA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-ában foglaltak
szerint:

S.L.

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2020. március 2-án, hétfőn 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Művelődési Házban, a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com

Juhász Attila alpolgármester
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„…..Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekből nyilvános…..”
A fentiekre figyelemmel lehetőség van, a megválasztott képviselők
vagyonnyilatkozatának megtekintésére a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

www.ulles.hu

TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület február 5-én munkaterv szerinti ülést tartott.
A képviselők döntöttek:
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása XX. számú módosításának és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának, a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása XII. számú
módosításának és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának, valamint a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása VII. számú
módosításának és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának elfogadásáról.
A Képviselőtestület február 5-én Lakossági fórummal egybekötött
KÖZMEGHALLGATÁST tartott.
A Közmeghallgatáson Nagy Attila Gyula polgármester tájékoztatást
adott az önkormányzat költségvetése 2019. évi alakulásáról, a már
megvalósult, a folyamatban lévő, és a jövőbeni fejlesztésekről.
A beszámoló után Híres-Pestuka Gabriella, a NAV Csongrád Megyei
Adóigazgatóság ügyfélkapcsolati osztályvezetője a Halász Zsolt Üllés
falugazdásza ismertette a 2020-ban várható változásokat az agráriumban.
A beszámolók után kérdések és válaszok hangzottak el.
A Képviselőtestület február 18-án munkaterv szerinti ülést tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról,
– a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról.
A testület döntése alapján
– az Üllési FONÓ Alapítvány 500.000 Ft,
– az Estike Népdalkör 100.000 Ft,
– a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Üllési csoportja
40.000 Ft,
– az Üllési Írói Klub 40.000 Ft,
– a Mozgáskorlátozottak Együtt-Egymásért Csoportja 100.000 Ft,
– az Üllés Cukorbeteg és Életmód Klub 110.000 Ft,
– az Üllési Nyugdíjas Club 130.000 Ft,
– az Üllési Gazdakör 150.000 Ft,
– az Üllési Polgárőr Egyesület 200.000 Ft,
– az Üllési Árpád Horgászegyesület 60.000 Ft,
– a Zöldü(l)és Környezetvédő Egyesület 90.000 Ft,
– a VÉSZ Üllés Egyesület 350.000 Ft,
– az Üllési Ifjúsági Sportegyesület 1.800.000 Ft,
– az Üllés Folkműhely Egyesület 200.000 Ft,
– az Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 500.000 Ft
önkormányzati támogatást kapott.
A testület a Remény Nagycsaládos Egyesület 2019. évi támogatás
felhasználásáról szóló elszámolást elfogadta. (az egyesület 2020-ban
nem adott be pályázatot)
A képviselők döntöttek továbbá:
– a 2014. éveket érintő adóhátralék és adótúlfizetés elévülésének
jóváhagyásáról,
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján Üllés Nagyközségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és a költségvetési évet
követő 3 évre vonatkozó saját bevételei várható összegének meghatározásáról,
– a 2020/2021-es tanévben indítható óvodai csoportok számának,
valamint a beiratkozás időpontjának, módjának meghatározásáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje, heti és
éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, (a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2020. július 27 – augusztus 14-ig takarítási és
karbantartási munkálatok miatt tart zárva)

– a polgármester 2020. évre vonatkozó szabadság ütemezéséről,
– a TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00006 kódszámú - Új iparterület kialakítása projekt tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról,
– az Üllési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról,
– a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi szolgáltatási terve és 2020. évi munkaterve elfogadásáról,
– a Községi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolója és a 2020. évi
szakmai munkaterve jóváhagyásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása XXI. számú módosításának elfogadásáról.
A képviselők megalkották a
– köztisztviselői illetményalapról,
– az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének
szabályairól,
(a képviselők az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 776 946 248-ban, működési bevételi
és kiadási főösszegét 481 941 980 Ft, felhalmozási bevételi és
kiadási főösszegét 295 004 268 Ft-ban állapította meg)
– a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, (2020.
évben a nyári igazgatási szünet 2020. augusztus 17-től augusztus
19-ig, a téli igazgatási szünet 2020. december 28-tól 2020. december 31-ig tart.) szóló rendeleteket.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– étkezési díjhátralékok ügyében,
– 1 db lakáscélú támogatás odaítéléséről –200.000 Ft összegben,
– a VL Sped Trans Kft ügyvezetőjének kérelméről bérleti szerződésének módosítása ügyében,
– Dr. Faragó-Mészáros Judit kérelme az Üllés Székely utca 6. szám
alatti önkormányzati ingatlan bérletére vonatkozóan.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2020-kepviselotestuletjegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2020-ev link alatt olvashatják.
Nagy Attila Gyula polgármester
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KONYHAI HÍREK

TISZTELT INGATLAN TULAJDONOS!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig:
7-15 óra.

2020. március 31-ig kell talajterhelési díj bevallást benyújtani és
az abban bevallott összeget megfizetni azon kibocsátóknak, akik a
szennyvízcsatorna-hálózatra még nem kötöttek rá.

A MÁRCIUSI térítési díj befizetésének időpontja:
március 2-10-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés: március 19-én, csütörtökön

7-14.00 óra között

Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

11.30 – 14.00 óráig

Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

Pót befizetésre Március 19-én csütörtökön 7-14-ig van lehetőség!

VÁLTOZÁS A HULLADÉKUDVAR
NYITVATARTÁSÁBAN
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékudvar
nyitvatartásában változás van.
Előreláthatólag 2020. március 16-ig a hulladékudvar SZERDAI NAPOKON délelőtt ZÁRVA tart.
Egyebekben a nyitva tartás változatlan.
hétfő
8-11 óráig
14-17 óráig
szerda
14-17 óráig
szombat
9-12 óráig
1220 – 1720 óráig

ÉLETMÓD KLUB – MÁRCIUS
Továbbra is várjuk szeretettel minden régi és új tagunkat!
Összejöveteleinket próbáljuk színesebbé tenni, cukorbetegség és lelki egészségvédelmi témában előadókkal, szakmai tanácsokkal. Dr.
Csonka Erika szakmai felügyelete mellett!
A következő összejövetel március 19-én, csütörtökön 17.00 órai
kezdettel a Napos piac épületében kerül megtartásra.
Téma: Cukorbetegség a szakember szemével! (előadó: Dr. DemeterCzékus Csilla)
Tisztelettel: Füredi Andrea klubvezető
Tel:06/30-383-4976

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET
HÍREI
Mozgáskorlátozott Egyesület következő összejövetele március 14én, pénteken 15.00 órai kezdettel lesz a Déryné Művelődési Házban.
Várjuk leendő és új tagjainkat!
Tagság nem kötött orvosi papírhoz, bárki beléphet! Támogató tagokat is várunk!
A tagdíj megyei szinten szabályozott jövedelem alapján! A tagdíj fele
a megyét illeti fenntartási és megyei rendezvények finanszírozására,
a másik fele a tagokra van költve teljes mértékben!
Aktuális ügyekben adunk tájékoztatást, segítséget!
Füredi Andrea csoporttitkár!
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Bevallási nyomtatvány a honlapról letölthető, illetve az adóirodában
kérhető. A bevallott összeget Üllés Nagyközségi Önkormányzat Talajterhelési díj 11735005-15354099-03920000 számú számlájára kell
átutalással vagy az adóirodában beszerezhető csekken megfizetni.
A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató (Alföldvíz Zrt.) által közölt adatszolgáltatás alapján
ellenőrzi.
Kérem az érintetteket a bevallás határidőben történő benyújtására.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

HULLADÉKGYŰJTÉS
VÁLTOZÁS!!!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő

SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul: Szállítási
napok: 2020. március 3-a, KEDD!, március 17-e, KEDD, március
31-e, KEDD!
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: 2020. március 10-e, KEDD!.
A Négyforrás Kft kérése alapján felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2020. január 1-jétől ingatlanonként maximálisan 5 zsák,
vagy 5 kéve helyezhető ki alkalmanként – ettől nagyobb mennyiséget kihelyezni csak indokolt esetben (pl: viharkár) esetében lehet,
melyet kérünk bejelenteni a +36 70 489 5656-os telefonszámon.
(A fenti változtatásokra kapacitás hiány miatt van szükség, bővítésre
pedig jelenleg a Kft-nek nincs lehetősége)
Csak a közszolgáltató által biztosított biológiai lebomló zöldhulladékos zsákokban kihelyezett hulladékot áll módunkban elszállítani (zsákot a Polgármesteri Hivatalban, illetve személyesen a Négyforrás Kft
ügyfélszolgálati irodájában – Forráskút, Fő utca 72. – lehet kérni.).
A zöldhulladék mennyiségét komposztálással lehet csökkenteni. A
komposztálás módjáról a Kft. részletes tájékoztatását a http://ulles.
hu/aktualitasok link alatt olvashatják.
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

www.ulles.hu

TISZTELT ADÓZÓK!

FALUGAZDÁSZ HÍREK!

Értesítem a Lakosságot, hogy a 2020. I. félévi helyi adók és a gépjárműadó pótlékmentes befizetésének határideje:

– Értékesítési betétlap 2020: – Azoknak az őstermelőknek, akik
2017-ben igényelték kártya alapú őstermelői igazolványukat annak érvényessége 2019.12.31-én lejárt. Ne tévessze meg Önöket
a kártya bal alsó sarkában feltüntetett dátum, (2021.12.31.) mert az
csak a hatályosságot jelöli. Adott évben akkor érvényes az igazolvány, amennyiben van hozzá tárgyévi érvényes értékesítési betétlap. A 2020. március 20-ig kiadott betétlapok visszamenőleg 2020.
január 01-től érvényesek, de fontos, hogy első értékesítéskor már
rendelkezzenek érvényes értékesítési betétlappal az adott évre.
– Növényvédelmi gépek felülvizsgálata!
– 2020. december 31-ig kötelező a növényvédelmi gépek regisztrációja, műszaki vizsgáztatása, mely vizsga három évig érvényes,
kivéve az újonnan vásárolt gépeket, amelyek öt év műszaki vizsgával
rendelkeznek. Az igénylőnek regisztrálni kell, és ezután értesíti a vizsgáztató a vizsga pontos idejéről, ill. mikéntjéről. Aki a fenti időpontig
regisztrált, de még a vizsga nem történt meg, az mentesül 2021.
01.01-től életbe lépő ellenőrzés alól.
– Vizsgáztatást végez a térségben Forráskúton – Forrás Gép
Kft. Jelentkezni az info@forrasgepek.hu e-mail címen, vagy a
36-30/938-1900-as telefonszámon lehet! és – Márki Anita – növényvédelmi szakmérnöknél, Agromechanika Kft. alkalmazásában.
Tájékoztatás a regisztrációval és felülvizsgálattal kapcsolatban a következő elérhetőségen: 06 30/992-1985.
– Anyajuh támogatás 2020. február 01-től igényelhető, beadási
határidő 2020.március 20., melyhez instruktori igazolás szükséges.
– A méhészeti járművekre 2020. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás beadási határideje 2020. február
15-2020. április 15. között lehetséges postai úton a N0839. sz. Támogatási kérelem nyomtatványon.
– Nitrát érzékeny területen gazdálkodók és háztartási igényt
meghaladó mértékben állattartást végző gazdák esetében a napló
beküldése 2020. március 31-ig lehetséges.
Ezzel kapcsolatos bővebb tájékoztatás, segítségnyújtás személyesen, ügyfélfogadási időben.
Minden ügyintézéshez kérjük, hozzák magukkal az őstermelői
kártyájukat!

2020. MÁRCIUS 16.
Az egyenleg értesítőket és a befizetési csekkeket a bel- és külterületi
lakosok postai úton fogják megkapni.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók
és vállalkozások az értesítőt elektronikus úton az ügyfélkapu és
a cégkapu tárhelyükre fogják megkapni, – részükre csekk nem
kerül postázásra – az értesítőben szereplő esedékes adót/adókat az ott megjelölt számlára/számlákra átutalással kötelesek
teljesíteni.
Az adó megfizetése az alábbi bankszámlaszámokra átutalással is
megtehető:
Kommunális adó 11735005-15354099-02820000
Iparűzésiadó
11735005-15354099-03540000
Gépjárműadó
11735005-15354099-08970000
Talajterhelési díj 11735005-15354099-03920000
Pótlék
11735005-15354099-03780000
Kérem a határidő pontos betartását.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

1%
A 2019. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek
részére ajánlhatja fel a lakosság:
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
– Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
Adószáma: 19746896-1-06

– Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd 8-16h-ig
csütörtök 8-16h-ig

Halász Zsolt
Czakóné Dudás Mónika

30/3372-535
70/4893-853

MÁSODIK 1 %

KÖSZÖNET

Ha a 2019. évi személyi jövedelemadó második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a http://nav.gov.hu/szja/szja internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak részére megképezett
technikai számokról (ha pl. a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011 számot írhatják be.)

Kiss Lászlóné üllési lakosnak köszönjük a 2 cserép szép virágot, amit
felajánlásként kaptunk tőle.
A virágok jelenleg a polgármesteri hivatal helyiségét díszítik.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2020. MÁRCIUS
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
február 29. – március 1. Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032
március 7-8.
Dr. Hursán Mihály 06/30/9986-139
március 14-15.
Dr. Papp Zalán
06-20/973-9149
március 21-22.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
március 28-29.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
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VÉSZ BÁL
Idén ötödik alkalommal került megrendezésre a Vállalkozók és Értelmiségiek Szövetségének Jótékonysági Estje. A hagyományoknak
megfelelően a Bali23 Étterem készített finom vacsorát a bálozóknak.
Az estet Czékusné Dr. Csonka Erika, az egyesület egyik alapító tagja
nyitotta meg. Röviden összefoglalta az egyesület ezévi munkáját. Beszélt a már hagyományosnak nevezhető rendezvényekről, és beszámolt új kezdeményezésekről is. Többek között bemutatásra került az
egyesület gondozásában pályázati segítséggel elkészült „Sparhelt”
receptfüzet, melynek alcíme, „üllési ízek üllési emberektől”.
Külön öröm számunkra, hogy évről évre egyre többen vesznek részt
a jótékonysági estünkön, jelezve ezzel és támogatva kitűzött céljaink
megvalósítását.
Ambrus Erzsébet elnök

TÁMOGATÓK:
Bali Aktív Kft., Bernáth László, Bernáth Laura, Bezdányné Vincze
Anna, Bigors Istvánné Terike, Bigorsné Évi, Borbély József és családja, Bozsity Vendégház, Czakóné Dudás Mónika, Czékus Noémi,
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde, Csongrádi László, Czékusné Dr. Csonka Erika, Csonka Kornélia, Diamond Exclusive Partyzenekar, DomaFood Bt., Dr. Nyári Károly, Dr. Ország Orsolya, Dudás Lászlóné, Dudás Szandra, Erdélyi Sándor, Erdélyiné Dudás Anita, Fábián József
és családja, Farkas Attila és családja, Farkas Zoltánné, Fehértói Halászcsárda és Panzió, Folia-Cargo Pack Zrt., FONÓ Néptáncegyüttes,
FONÓ Néptáncegyüttes Ficergők csoportja, Forrai Lajos és családja,
F-Z Team Kft., Gyuris András és családja, Gyuris Krisztián és családja, Horváth Györgyné Marika, Lala-Lak Ruzsa, Kálmán Ferencné
Ica néni, Kovács Zsuzsanna, Lajkóné Tari Ágnes és családja, Makráné Körtvélyesi Tünde és családja, MAR-MON BT. (Maróti József és
családja), Maróti Heg-Szi Kft., Maróti Zoltán, Marótiné Hunyadvári
Zita, Megálló Kávézó, Nagy Ernő és családja, Pataki András és családja, Patik Judit, Peták Istvánné Marika, Péter Mihály és családja,
Pitypang Virág és Ajándéksziget, Potyondi Vadásztársaság, Rézhúros
Banda, Sári Bianka, Sáriné Módra Mária, Sárközi Sándor és családja, Simonics János, Szent Pál Gyógyszertár, Tajti Ákos, Takarékbank
Zrt., TE-RADO-LA Szoc. Szöv., Üllési Írói Klub, Vágó Tifani, VL Sped
Trans Kft., Zádori Antal COOP bolt

FELHÍVÁS
A Nyugdíjas Klub szívesen veszi új tagok jelentkezését! A klubtagság
egyéb előnyei mellett rendszeresen kellemes hangulatban vehetnek
részt közös rendezvényeken, és elsőnek értesülhetnek kedvező lehetőségekről, melyek a nyugdíjasokat érintik. Jelentkezni Farkas
Györgyné klubvezetőnél lehet, az elérhetőségét kérésre megadjuk a
Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

ZÁRÓ RENDEZVÉNY
Ezúton értesítek minden Kedves Érdeklődőt, hogy a EFOP-1.8.217-2017-00020 számú pályázat nyilvános záró rendezvényét
2020.02.28-án pénteken 14 órakor Üllésen az Egészségházban
tartjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Dr. Csonka Erika
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A VARRÁS ANTIK ESZKÖZEI – KIÁLLÍTÁS
2019 decemberében ünnepélyes keretek között nyitottuk meg „A
varrás antik eszközei” kiállítást a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban. A kiállítás ötlete még a nyár folyamán fészkelte be magát
a gondolataim közé, amikor az Alkotóházban a diákmunkásokkal,
közösségi szolgálatos diákokkal, kulturális közfoglalkoztatottakkal,
önkéntes segítőkkel és kollégákkal takarítottuk és rendezgettük többek között Soós Imre „Régi használati tárgyak” gyűjteményét, ahol
2 db nagyon régi gépre bukkantunk. Miközben tisztogattuk, rendezgettük az eszközöket önkéntes segítőnk, Berkóné Masír Borika megemlítette, hogy neki is vannak varrógépei és mért nem csinálunk
egy varrógép kiállítást. Az ötlet nagyon jó volt és mivel ilyen jellegű
kiállítás az utóbbi években nem volt a megyében, nem is hagyott
békén a gondolat. Másnap már a felhíváson dolgoztunk – „Keressük Üllés legrégebbi varrógépét!”. Nagy öröm volt, mikor Üllésen
többen megkerestek bennünket, hogy szívesen közreműködnének
a kiállítás megvalósításában és ideadják a család régi varrógépét,
hogy bemutatásra kerüljön. A felhívás megjelent a Délmagyarország
c. napilapban is és a tervezett program egyszerre, megyei szintűvé nőtte ki magát. Jöttek a felajánlások, Szegedről, Domaszakékről,
Mórahalomról, Röszkéről, Ásotthalomról stb. Megható volt látni,
hogy sok-sok család őrizgeti még ezeket a gépeket, hogy fontosnak
tartják, hogy a múlt egy darabja bemutatásra kerüljön. A kiállítás
során szerettem volna úgy bemutatni ezeket a tárgyakat, hogy egy
kis történet is kapcsolódik hozzájuk, hogy mennyi munkát, mennyi
örömöt, mennyi emléket őriznek. Így számos történetet kaptunk,
amely bemutatta egy-egy gép több évtizedes útját, hogy mennyire
fontos szerepet töltött be egy-egy család mindennapjaiban, mennyire meghatározó volt egy-egy ember életében és munkásságában. A
varrógép kiállítás „A varrás antik eszközei” címet kapta, hiszen nem
csak varrógépek érkeztek, hanem egyéb tárgyak is pl. 100 évesnél
öregebb varrócérnák, gyűszűk, ollók, gombképek és még sorolhatnám. Ördög Ferenc, szegedi gyűjtő is rendelkezésünkre bocsátotta
gyűjteményének számos érdekes és értékes darabját, amely tovább

színesítette és gazdagította kiállításunkat. A kiállítást berendezte,
Berkóné Masír Borbála, Ördög Ferenc és kollégáim. A kiállítás megnyitón a köszöntő beszédet követően verset mondott Sztarek Fanni
és Tóth Barnabás. A verseket betanította Ótottné Vörös Zsuzsanna
és Szabó Józsefné pedagógus.
A kiállítás legrégebbi varrógépe: Singer 1880-as gép - Katona Józsefné, Domaszék
A kiállításon Üllés legrégebbi varrógépe: 1908-as Naumann gép Csongrádi Lászlóné, Üllés
Köszönet:
Köszönetet mondok minden segítőnek és támogatónak, akik lehetővé tették a kiállítás megvalósulását.
Köszönöm minden kedves felajánlónak, akik lehetővé tették, hogy
felajánlott tárgyaikat bemutathassuk:
Bánffi Tiborné, Szeged; Berkóné Masír Borbála, Üllés; Bíró István,
Mórahalom; Csomorné Benkovics Ágnes, Szeged; Csongrádi Lászlóné, Üllés; Dr. Szűcs László, Szeged; Hódi Jánosné, Üllés; Jáger
István, Domaszék;
Katona Józsefné, Domaszék; Kékes-Szabó Anita, Üllés; Nagy Mihályné, Üllés; Ördög Ferenc, Szeged; Pintér Imréné, Szentes; Pintérné Takács Irén, Szentes; Plaukity Mária, Szeged; Seres Lajos, Üllés;
Tanács Zoltán, Üllés
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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„KIS ISKOLA, NAGY TERVEK”
A Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói és
Szülői Szervezete „Kis iskola, nagy tervek” mottóval rendezte meg a
26. alapítványi estjét. A bál bevételéből a Radnai utcai iskola udvarának felújítása és gyermekbaráttá varázslása a cél, hogy a tanulóink
szebb és játékgazdagabb környezetben tölthessék az iskolás napjaikat. A tervezés folyamatának iskolánk diákjai is részesei voltak, az 1.
és 2. osztályos gyerekek rajzokat készítettek, a 3. osztályos tanulók
és pedagógusaik makettet alkottak az elképzelt udvarról.
A téli világ hangulatában álmodtuk meg a 26. alapítványi estünket,
amelyet a díszítésben és a műsorszámokban is megjelenítettünk. A
szülők táncát, Legyen hó címmel Nagy-Makra Elzita koreografálta és
tanította be. A pedagógusok Tíz perc előadását Jász Márta álmodta meg, őt segítette Péterné Juhari Ágota és Megyeri Péter. Ezután
a gimnasztikás lányok mutatkoztak be ügyes produkciójukkal. A 4.
osztályos tanulók Nox Együttes Tél dala számára táncoltak, a műsort
betanította Szolnoki Tünde és Szabó Józsefné tanító. Az est fénypontja a 8. osztályosok báli nyitótánca volt, a koreográfiát összeállította és betanította Ótott Zsolt és Péterné Juhari Ágota.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanárok, a szülők és a diákok egy
ilyen rendezvény kapcsán is együttműködjenek, hiszen a közös munka elengedhetetlen feltétele egy iskola sikeres nevelő-oktató munkájának.
Ez évi bálunkon a zenét ismét az Eridanus Együttes szolgáltatta. A
finom vacsorát a Bali 23 étterem biztosította. A bál videofelvételét
Ocskó Zsolt rendszergazda, a báli fényképeket Megyeri Péter és
Zsiros Tibor készítette. Köszönjük a bálon résztvevő szülőknek a jó
hangulatot, a támogatást. Köszönjük a Szülői Szervezet új elnökének,
Gyöngyösiné Simon Mariannak a munkáját.
Köszönjük a cégek, a vállalkozók, a magánszemélyek támogatását; a
szülők és a pedagógusok munkáját. Az alapítványi estet támogatták
és segítették:
Ágostonné Szaniszló Ildikó
Angol használtruha bolt
Babarczi Csaba
BA-HA-MAS Kft.
Bali 23 étterem dolgozói
Bálint István
Bálintné Dékány Mónika
Baranyi László
Bérkert 45 Kft.
Berta Gábor
Bezdány Zoltánné
Bigors Ervin
Bigors Istvánné
Bigorsné Hargitai Éva
Bittó Nándor
Bittóné Härtlein Brigitta
Bódi László és családja
Borbély József és családja
Boros Tünde
Bozsity Bt.
Bozsó Edina
Colosseum Hotel
Coop Szeged Zrt.
Czékus István
Czékus Péter
Czékus-Deme Zita
Czékusné Farkas Mónika
Csongrádi Máté
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Csongrádi László
Csóti Vilmosné
Dani Vegyeskereskedés
Dél-Gasztro Kft.
Deméné Gyuris Margit
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói
Dobai Imre és családja
Dobainé Szekeres Anita
Dobi Zsolt
Dr. Nagy Edit
Dr. Nyáriné Tajti Anna
Dudás Lászlóné
Dudás Zsolt
Dudás Zsolt és felesége
ENA Kft.
Erdélyi Sándor
Erdélyiné Dudás Anita
Fábián Márta
Fábiánné Dr. Kiss Ilona
Farkas Attila és családja
Farkas Katalin
Farkas Milán és Farkansé Szögi Mónika
Farkasné Király Rózsa
Fekete János
Felhő András
Fodor Attila
Fodorné Bodrogi Judit
Füredi Andrea

Gárgyánné Gyóni Anita
Greeny Shop
Gyöngyösi Csaba
Gyöngyösiné Simon Mariann
Gyuris András és családja
Gyuris János
Gyuris Krisztián
Gyurisné Kovács Katalin
Habi Kft. Üllés
Hódi Attila
Hódi Zoltán
Hódi Zoltán János és családja
Horváth Csaba
Horváth Noémi
Horváthné Farkas Jolán
Illés Géza
Írói Klub
Jász Márta
Jász Péter
Jójárt Tibor és családja
Juhari László és felesége
Juhász Ágota
Juhász Attila és családja
Juhász Brigitta
Juhász Csaba
Juhászné Bozsák Andrea
Kádár-Német Erika
Kalányos Krisztina

www.ulles.hu
Kálmán Szilveszter
Katona Róbert és családja
Kéfer Erika
Kocsis Beáta
Kocsisné Hecskó Ágnes
Kocsis Zoltán
Kopasz István
Kovács Krisztiánné
Kovács Leila
Kun Tamás és családja
Kurucsai Mária
Lábas Kata
Lajkó Levente és családja
Lajkóné Lovai Éva
Lajkóné Tari Ágnes
Lajkó Ferenc
Lippai Norbert
Lucky Club
Mar-Mon Bt.
Maróti Levente
Maróti Zoltán
Márta Ferencné
Mecseki Márta
Megálló Kávézó
Megyeri Péter
Mészáros Ibolya
Mészáros Marcell
Mészáros Tamás
Nagy Attila Gyula és neje
Nagy Gábor és családja
Nagy László
Nagy Róbert és Sipos Henriette
Nagyné Móra Gabriella
Nagyné Vörös Zsuzsanna
Német Tibor és családja
Németh Mária
Németné Rácz Tünde
Ocskó Zsolt
Onozo Agro
Ótott Zsolt
Ótottné Vörös Zsuzsanna
Önkormányzati Konyha Dolgozói
Ördöghné Szekeres Tímea
Papp Ágnes
Papp Zoltán és családja
Patik Imréné

Peták Antal és családja
Petrovics László
Péter Mihály és Péterné Juhari Ágota
Pintér Ferencné
Ráczné Budai Márta
Rádóczi Lajos és családja
Regős Dalma
Rézhúros Banda
Royal Sütőipar
Röfi-Ker Húsboltok Kft.
Samu Emma
Santana C. Nagy Éva
Sápi Zoltán
Sáriné Módra Mária
Sárközi Emília
Sárközi Szabolcs
Sáró Árpád
Seffer Orsolya
Seres Attila és családja
Seres Lajos és felesége
Simon Sándor
Simon Zsolt
Soós Katalin
Soósné Páll Judit
Suták Mária
Stabil Sped Kft.
Sylvania Kft.
Szabó Edvin
Szabó Ferenc és családja
Szabó Józsefné
Szalainé Ménesi Emese
Székácsné Csóti Zsófia
Szekeres Katalin
Szent Pál Patika
Szolnoki Tünde
Sztarek Anikó
Sztarek Jánosné
Sztojka Tibor
Sztojka Tiborné
Szunyog Csaba és családja
Szunyog József és neje
Szunyogné Dr. Zádori Zsuzsanna
Tajtiné Masír Julianna
Takács Gábor és felesége
Takács-Zádori Kitti
Takarékbank Zrt.

Tandari Éva és családja
Tandariné Balogh Angéla
Tari Gergő és családja
Tasi Zoltán
Tasi Zoltánné
Tokaji László
Tóth Ágnes
Tóth Imre
Tóth László és családja
Tóthné Bóka Gizella
Törzsök József
Truczné Palotai Karolina
Unilever
Üllési Folkműhely Egyesület
Üllési Ifjúsági Sportegyesület
Valkai Csaba
Valkai Sarolta
Varga Pékség Mórahalom
Vargáné Gulácsy Zsuzsanna
Vass Amarilla
Vass Csaba
Vass Edit
Vidéki Tímea
Wascher Zsuzsanna
Zabosfai Zöldséges
Zádori Antalné
Zádori Lajos és neje
ZENIT Szépség és Egészség Centrum –
Nagy-Makra Elzita
Zoltánfi Mária
Zöldsarok Agro Kft.
Zsemberi István és családja
Zsemberiné Herédi Katalin
Zsiros Tibor
Müller Péter író idézetét sikeresen meg tudtuk valósítani: „Bármennyire is külön dobol a
magánszívünk, mégis együtt vagyunk. Vagyis itt lakik az igazi szeretet. Bár a szívünk külön ver, de az életünk közös.”
Köszönjük szépen!
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető
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„SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY
Ebben a tanévben is jelentkeztünk az 5-8. osztályos tanulók részére
meghirdetett Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyre. A Mórahalmon megrendezett járási versenyt iskolánk helyi fordulója előzte meg. A vetélkedő résztvevőinek egy – a verseny szervezői
által kijelölt – kötelező és egy magukkal hozott szabadon választott
20-25 soros prózai szöveget kellett felolvasniuk.
A helyi verseny eredménye:
5-6. osztály
I. hely: Dobai Henrietta (5.o.), Lajkó Lia (5.o.) - továbbjutók
II. hely: Szalai Vanda (6.o)
III. hely: Juhász Hédi (5.o.)
7-8. osztály
I. hely: Szabó Gabriella (7.a), Tóth Barnabás (7.b) - továbbjutók
II. hely: Valkai Sarolta (8.o.)
III. hely: Vereb Denissza (7.b)
A járási versenyre az 5-6. és a 7-8. osztályból 2-2 tanuló képviselte
iskolánkat, akik Mórahalmon emléklapot kaptak a szereplésükért.
Felkészítő tanárok: Hódiné Vass Magdolna, Ótott Zsolt, Santana C. Nagy Éva

MUKI BÁCSI „MUTATÓS KÍSÉRLETEK – BÁRKI CSINÁLHATJA”
A Budapest - Fasori Evangélikus Gimnázium és a Szegedi tudományegyetem TTIK Fizikai Intézete által, Vermes-Miklós Kossuth-díjas fizikatanár emlékére meghirdetett MUKI BÁCSI „MUTATÓS KÍSÉRLETEK- BÁRKI CSINÁLHATJA” Fizikai Kísérletek Versenyének megyei
fordulójáról, egyenes út vezetett Bittó Nándornak és Székács Árpádnak az országos döntőbe.
Az országos versenyre a Fontos Sándor Általános Iskola 8. osztályos
tanulói Öveges Professzor híres Heki kutya kísérletét állították össze,
modern köntösbe csomagolva.
A kísérlet rövid leírása: egy kartonból készített házban egy egyszerű
áramkör található, melyben egy zsebtelep áramát egy elektromágnesbe vezetjük, ami magához vonzva tart egy laprugót. A kutyát ehhez közel helyezzük el. Az áramkör a ház falán lévő háromszög alakú
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lemez segítségével záródik. Egy frekvenciagenerátor segítségével
kerestük azt a hangot, amelyre Heki kutya előjön a házából.
Az országos döntőre 2020. február 8-án került sor a SZTE Kísérleti
Fizikai Intézetében. Az I. kategóriában 10 iskola képviselte magát, 12
kísérleti bemutatóval. Nagyon sok érdekes fizikai kísérletet, ötletet
láthattunk, és előadást hallhattunk például a gravitációs hullámokról.
Bár a dobogóra idén nem tudtunk felállni, de a fiúk nagyon szépen
helytálltak a versenyen, ennek elismeréséül Prof. Dr. Szabó Gábor,
egyetemi tanár, az Eli-Aps lézeres kutatóközpont vezetője, adott át
emléklapot. Gratulálok a tanulók teljesítményéhez, és kívánom, hogy
még több tanuló tapasztalja meg a fizika szépségeit, a versenyzés
szellemét, a kísérletezés örömeit.
Kalányos Krisztina (felkészítő tanár)

www.ulles.hu

MO MANTIS
A Mo Mantis zenekar első fellépésére is sor került az Erasmus+ ”Everybody has a story” pályázat magyarországi találkozója alkalmával.
A fiúk remek hangulatot teremtettek és nagy sikert arattak többek között Red Hot Chilli Peppers és Greenday feldolgozásokkal az üllési és
külföldi vendégek körében. A zenekar tagja: Gálosi Dávid, Gálosi Gergő, Nagy Kristóf, Péter Dániel, Péter Gellért, Székács Árpád. Gratulálunk
és további sok sikert kívánunk nekik!

SZÁLL A HÍR……
Öröm, ünnep, kitartás, nehézségek, neheztelések, megbocsátás, köszönet, hála, boldogság. Felsorolni nem lehet azt a sok érzelmet, ami
két ember kapcsolatában megjelenik. Elmondani nem lehet azt a sok
ajándékot, amivel nap, mint nap megajándékozzuk egymást. Leírni
nem lehet, hogy ki mit tesz meg a feleségéért, vagy ki mit intéz el a
férjének. Elképzelni nem lehet, hogy miért házasodik össze két ember, ezt a titkot csak azok ismerik, akik már megtették.
2020. február 9-én ünneplő házaspárok mosolyogva érkeztek meg
templomunk ajtajához. A jubiláns házasok – akik már 5, 10, 15,
….., 55, 60 évvel ezelőtt eldöntötték, hogy házasságot kötnek és
kitartanak egy életen át választottjuk mellett – ünnepelni jöttek. A
meghívottak között voltak olyanok, akik családdal érkeztek, de voltak
olyanok is, akik csak magukban kettecskén, kéz a kézben érkeztek.
Plébániánk az országosan meghirdetett Házasság hete programsorozatba bekapcsolódva második alkalommal szervezte meg a jubiláns
házasok megáldását. A világi fogadtatás mellett, örömmel köszöntötte a párokat Kopasz István plébános és az áldást követően Nagy
Attila Gyula polgármester úr is, aki maga is ünnepelni érkezett feleségével. A misét a házasok páronkénti megáldása tette még különlegesebbé.
Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat!

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik feladatot vállaltak az ünnep előkészítésében, lebonyolításában!
Molnár Dolli

Néhány programunk az elkövetkezendő hónapokban:
– Március 1: Nagyböjt első vasárnapja (8.00, 17.00, hamvazás)
– Március 7: Az Öregtemető takarítása (9.00)
– Március 13-15: Nagyböjti lelkigyakorlat (péntek 17.00, szombat 17.00, vasárnap 9.00). (Vendég, gyóntató és szónok: Máté
János Szeged-tápéi plébános).
– Április 4: Nagytakarítás a templomban és környékén, (8.30)
– Április 9: Nagycsütörtök (17.00)
– Április 10: Nagypéntek (keresztút 16.15, szertartás 17.00)
– Április 11: Nagyszombat (20.00)
– Április 12: Húsvét (9.00, 18.00)
– Május 16: Családi Nap (templomkert, 9.30)
– Május 24: Elsőáldozás (9.00)
– Május 31: Pünkösd (9.00, 18.00)
– Június 7: Bérmálás, Szentháromság vasárnapja (9.00, 18.00)
– Június 14: Búcsú ünnepünk, Úrnapja (10.00, 18.00)
– Augusztus 22-23: Zarándoklat Máriapócsra
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PILLANATKÉPEK
A FEBRUÁRI TŰNEMEZELÉS FOGLALKOZÁS ALKOTÁSAIRÓL
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KEDVES TÚRÁZÓK!
2020. március 28-án, szombaton az üllési keresztekhez – lelkinap keretében – zarándoklatot tervezünk. (a táv: 10 km) Aki nem tudja végig gyalogolni a távot, annak lehetősége lesz a zarándokok
társaságával együtt haladni, mert biztosítunk egy
lovasfogatot, aki közreműködik a szállításukban.
Reggel 8 órakor Szentmise, majd ezt követően indulunk a keresztekhez. A túra után a Templomhoz
visszaérkezve szerény vendéglátás keretében értékeljük a nap eseményeit.
Várunk minden kedves érdeklődőt korhatártól függetlenül!
….Séta, lelki feltöltődés, pozitív gondolatok, az
ima ereje… Minden ember Isten kegyelméből van
a Földön. Ne felejtsük el a legnagyobb parancsunkat, a Szeretet parancsát!....
Üllési Karitász Csoport
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
A Katica csoport januárban sem unatkozott. A gyermekek a téli időjárással és a téli öltözködéssel ismerkedtek meg. Verseket, mondókákat és dalokat tanultak, valamint érdekes meséket hallgattak meg. A
házi- valamint a vadállatok világába is elkalandoztak,
bővítettük korábbi tudásukat és a szókincsüket is. Ebben a hónapban
az önállóság is fontos pontja volt mindennapjainknak. Gyakoroljuk
ruháik betűrését, az egyedül öltözködést és vetkőzést, a ruhák öszszehajtogatását és az orrfújást is. Már nagyon ügyesen megterítenek maguknak. Sokat szoktunk gyurmázni, rajzolni és színezni, de az
utóbbi időben a festés lett a csoport egyik kedvenc időtöltése.
Az óvodába ellátogatott a Truffaldino Bábszínház is, akik mindig változatos műsorokkal szoktak készülni az óvoda és bölcsőde lakóinak.
A gyermekek a széttáncolt cipellők című bábjátékot nézhették meg.
Nemcsak a kisebbek, hanem a nagyobb csoportosok is tátott szájjal
bámulták végig az előadást.

A téli szünet után kipihenve, élményekkel gazdagon
jöttek újra óvodába a Manócska csoportba járó gyermekek. Beszélgetőkörben elmesélték hogyan telt a
karácsony és a Szilveszter.
Január hónapban a Víz tulajdonságaival ismerkedtünk meg. Megfigyeltük hogyan viselkedik a víz hidegben és melegben. Az udvaron talált jeget behoztuk, majd mikor elolvadt kivittük az udvarra, ahol újra megfagyott.
Beszélgettünk a vízi állatokról, készítettünk akváriumot, kishajót hajtogattunk és megismerkedtünk a vízi malom működésével, melyet ki
is próbáltunk. Papírtányérból hajós képet festettünk, ragasztottunk.
Január hónapjában új munkaformával a naposi teendőkkel ismerkedtünk meg. A gyermekek nagy örömmel várják, mikor kerülhet rájuk a
naposi kötény, hogy társaiknak teríteni tudjanak.

medve téma folytatódott is, csak már a barna medvéről szóló híreket
vártuk február elején, vajon kibújik-e a barlangjából. A gyerekek behozhatták ezen a héten kedvenc macijukat, amikkel aztán játszhattak, illetve a játékos tanulásban is szerepük lett: csoportosítottuk,
számláltuk, összehasonlítottuk a plüssöket.
A téli időszakkal kapcsolatban a „Testünk” témában is elmélyedtünk,
bár ekkorra az influenza alaposan megtizedelte csoportunk létszámát, a kevés talpon maradt kispajtással így azt is újra átbeszéltük,
hogyan védekezhetünk a fertőzések ellen, mit tehetünk egészségünk
megóvásáért.
Bozsóné Tóth Zsanett, Náfrádi Szilvia és Nagyné Nyerges Mónika

A nagy csoportban az élet igazán izgalmas. A nagycsoportosok izgatottan készülnek arra, hogy ősszel
már az iskolában lesznek. A tevékenységek alatt
nagyon összeszedetten figyelnek, szabadjátékukban
is sokszor iskolásat játszanak. Nemcsak a gyerekek készülnek az
elkövetkezendő időszakra, hanem a szüleik is, ezért a Süni nagycsoportban a szülői értekezlet fő témája ez volt. Szó volt a gyermekek
fejlesztésének otthoni technikájáról, ehhez mi adtunk egy kis gyakorlati segítséget. Ezek mellett, fontosnak éreztük kiemelni azt, hogy az
elmúlt időszakban a településen (egy az óvodában) lévő előadásokról
szót ejtsünk. Az egyik Náfrádi Anikó
meseterapeuta előadása volt, ahol a
mesélés fontosságáról hallhattunk,
a másik pedig dr. Pécsi Rita előadása volt, aki az elektronikai eszközök
használatára hívta fel a figyelmet.
Nagyon örültünk, hogy sok szülő el
tudott jönni és az értekezleten egymásnak is tanácsot adva figyeltek
és közösen kezdhetjük meg az utolsó
félévünket mind a gyerekekkel, mind
pedig a szülőkkel.
Zita, Évi és Kitti óvó néni, és Julika
dajka néni

Az új év kezdetével is nagyon sok érdekes és tartalmas tevékenységben vettek részt a kisvakondok.
A sok színes, szervezett óvodai program mellett a
csoport élte a megszokott ügyesedő, okosodó mindennapjait: januártól tovább bővült naposi feladataik köre, gyakorolni kezdték a kancsóból öntést étkezéskor és minden nap a naposok
teszik le az ágyakat pihenés előtt.
Tél lévén, körbejártuk a telelő madarak, téli madáretetés témáját,
készítettünk madáretetőket, melyeket kihelyeztünk az óvoda udvarán álló fákra. Papírból madarakat hajtogattunk, rajzoltunk, madárcsicsergést hallgattunk. Még elkalandoztunk az elmúlt hetekben a
sarkvidékre; a gyermekek megosztották eddigi ismereteiket az ott
élő állatokról, életkörülményeikről és sok újat is megtudtak a témához kapcsolódó játékok során. Kedvencük a jegesmedve volt. A
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INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS


GINOP-6.1.2-15-2015-00001 sz. projekt keretében kezdő, ingyenes
informatikai tanfolyam indul a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban, 2020.04.14.-2020.04.24. 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: 2020.04.06. Jelentkezni a Déryné Művelődési
Ház és Könyvtárban lehet, adatbekérő lap kitöltésével.
Telefon: +3630/506-3159

Pa rt nerünk - COOP 24.sz. AB C
Üllés, Dózsa György u. 29.

Kedves Falubeliek!
Tokajiné Tajti Anita vagyok, a
Greenyshop egyik megálmodója.
Aki ismer, tudja, hogy a környezetvédelem mindig fontos volt számomra.
Életmódváltásommal tudatos vásárlóként pedig tehetek is azért, hogy
kevesebb szemetet és káros vegyszert
juttasak a környezetbe.
Rövidtávú saját főbb eredményeink:
- Szelektív hulladékgyűjtéssel a kommunális szemetet 3 hetente viszek csak el.
- A ﬂakonokat visszajuttatjuk a gyártónak,
nem képezünk újabb szemetet.
- Természetes mosószereket használva
a mosógépünk tisztább lett.

Mosáshoz és mosogatáshoz:
• Tulasi mosogatószer 0,5l

569,-Ft

Biológiailag könnyen lebomló

• Nanofresh mosógél többféle 1,5l

1.299,-Ft

Természetes anyagokból, vegyszermentes

• Ahimsa mosóparfüm többféle, 10ml

399,-Ft

Öblítő helyett ecettel keverve, vagy illatosítóként

• Almawin folttisztító szappan

679,-Ft

Természetes szerek:
• Mosószóda, 1kg

449,-Ft

Mosószerként vagy zsíroldáshoz

• Folttisztító só, 500g

849,-Ft

Folttiszításhoz, penész ellen, fuga tisztításához

• Citromsav, 500g

679,-Ft

Öblítőszerként vagy vízkőoldásra
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Hagyományos eljárással készült adalékmentes saját
márkás termékeink széles választékával (füstölt kolbász, májas, lecsókolbász, hagyományos sózású darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandóan friss
sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, kacsahúsok várják
az éhes Üllési és környékbeli embereket.
Nálunk Szép kártyával is, bankkártyával is, készpénzzel is lehet fizetni.!
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés Dorozsmai út 37.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2020. MÁRCIUSI számának lapzártája:
március 18-án, szerdán lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen –
legkésőbb SZERDÁN 12 óráig – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük
a határidő betartását!
Az ezután beérkező cikkek megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Üllésen a Kígyósi út mellett a 073/68. hrsz. kb. 7880 m2 földterület eladó.
+36 30 466-8213
--------------------------------------------------------------------------------------Mindennemű fémhulladék elszállítását vállalom ingyen. (hűtő, tv,
stb.)
+ 36 30 359-4472, +36 30 862-4024

+3630 9636882

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Kálmán Zsoltnak és Czapp Hajnalkának január 16-án – 2950 grammal – Annabella nevű,
Lackner Krisztiánnak és Móra Boglárkának január 24-én – 3290
grammal – Kristóf nevű,
Kékes-Szabó Antalnak és Kékes-Szabó
Anitának február 2-án – 3180 grammal –
Marcell nevű,
Tóth Attilának és Kilyénfalvi Kamillának
február 10-én – 3640 grammal – Ella
Veronika nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!
HALÁLOZÁSI HÍREK
Dudás Ferencné (szül: Palócz Mária) január 26-án (élt: 84 évet),
Bozsák Antal február 1-jén (élt: 90 évet),
Fodor Dezsőné (szül: Farkas Viktória) február 4-én (élt: 93 évet),
Farkas István február 5-én (élt: 68 évet),
Zádori Antalné (szül: Kiss Margit) február 18-án (élt: 82 évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Biztosítási ügynökség


Nyugdíjbiztosítások
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Lakásbiztosítások



Vagyonbiztosítások



Gépjármű-biztosítások



Utasbiztosítások

Az UNIQA Biztosító
helyi képviselője:
Pesti Mária, biztosítási tanácsadó
Telefonszám: +36 30 658-9746
E-mail cím:

maria.pesti@uniqa-net.hu

ÜLLÉS JÓKAI UTCA 20. SZÁM ALATT
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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

