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MARADJ OTTHON!
Tisztelt Lakosok!
A Magyar Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletében Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet rendelt el.

(a szociális alapszolgáltatásokkal kapcsolatban információt a 06 62
639-500-as, vagy a +36 30 349-5469-es telefonszámon, valamint a
szocellatas@ulles.hu e-mail címen kaphatnak)

Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség
esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében
veszélyhelyzetet hirdetett ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezetett be.

Családsegítés: családlátogatást, klienst nem fogadhat, csak rendkívüli krízis helyzetben. (telefonszám: +36 20 500 1670)

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladatés hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Polgármesteri hatáskörömben a településen az alábbi intézkedéseket
hoztam meg:
1.) A Csigabiga Óvoda és Bölcsődében 2020. március 16. napjától
rendkívüli szünetet rendeltem el. A rendkívüli szünet idején az Intézmény részlegesen zárva tart, csak kizárólag a kiscsoportos foglalkozás fog működni, azon szülők gyermekének, aki otthonában nem
tudja a napi gyermekfelügyeletet biztosítani.
Az óvodai bölcsődei ellátásban részesülő azon gyermekek részére,
akik a rendkívüli szünet idején otthon tartózkodnak az önkormányzat
a napi ebédet az óvodától történő elvitel útján biztosítja, amennyiben
azt a szülő az intézményvezetőjénél kérelmezi.
2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működését
2020. március 17. napjától visszavonásig felfüggesztettem. A felfüggesztés idején a sportlétesítmények zárva tartanak, azok helyszínén
sportrendezvények, edzések, egyéb rendezvény tartása TILOS!
A Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézménye tájékoztatása
alapján az alábbiakról értesítem Önöket:
A Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézménye keretében ellátott nappali ellátás 2020. március 17-től szünetel. Ez azt jelenti,
hogy a gondozónők a nappali ellátásban résztvevő ellátottakat a saját otthonukban látják el. Az Üllés Radnai utca 22. szám alatti épület
e naptól zárva tart, oda csak a munkavállalók mehetnek be.

A mai napon együttműködésre kértem a helyi Polgárőrséget abban,
hogy a boltok előtt, illetve a forgalmasabb helyszíneken 1-2 órán keresztül szólítsák meg, akik valószínűleg 65 év felettiek és adják a
kezükbe azt a tájékoztatót, melyet a gondozási központ vezetőjével
közösen írtunk alá az idősek egészsége érdekében.
A helyi védekezési munkákba március 24. napjától bekapcsolódnak. A
helyi Polgárőrséget védőfelszereléssel (kesztyű, védőmaszk) elláttam.
A Napos Piacot Polgármesteri Utasításban 2020. március 24. napjától átmeneti ideig, bezárom.
Kérem a 65 év feletti korosztályt – a járványra való tekintettel
– maradjon otthon, hiszen ők tartoznak a fokozottan veszélyeztetettek közé. Fontos, hogy a családtagok is jobban figyeljenek
idős hozzátartozóikra. Segíthetik őket bevásárlással, vagy a
rendszeresen szedett gyógyszereik beszerzésével.
Minél kevesebb időt töltsenek zárt terekben a levegőben terjedő
kórokozók miatt! Mossanak gyakran kezet! Adjanak minél kevesebb esélyt a vírus terjedésének!
Felhívom a figyelmüket, hogy a koronavírussal kapcsolatos eljárásrend akár naponta is változhat, így nagyon fontos, hogy figyeljék a
településről szóló híreket, melyeket az
http://ulles.hu/tajekoztato-az-uj-koronavirusrol linken, illetve
Üllés község Facebook lapján érhetnek el.
Tájékozódhatnak az országos fórumokon, elérhetőségeken is:
telefonszám: 06/80/277-455, 06/80/277-456
e-mail cím: koronavirus@bm.gov.hu
honlap: https://koronavirus.gov.hu
Vigyázzanak magukra, szeretteikre!
Jó Egészséget kívánok!
Nagy Attila Gyula
polgármester

A házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgálat továbbra is a
megszokott rendben működik.

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYI TUDNIVALÓKRÓL

A 2020. március 17. napján hatályba lépett - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló
46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) foglalt intézkedéseket az alábbiak szerint ismertetem:
„A Korm. r. 1. §-a értelmében a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet [210/2009. Korm. r.]
szerinti vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Ez alól mentességet jelent a
vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre
történő megrendelése és átvétele, továbbá megengedett a tartózkodás a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan.
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A Korm. r. 3-4. §-ai alapján a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti
rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.
Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás
tilos. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. Sportrendezvény nézők
nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
A Korm. r 5. §-a szerint az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az
ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek,
függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a
mozinak, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteménynek, közművelődési intézménynek, közösségi színtérnek.

www.ulles.hu
A Korm. r . 6. §-a értelmében az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai
papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati
segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az
ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
A Korm. 7. §-a rendelkezik arról, hogy mindezek megsértése szabálysértés, mely esetén a rendőrség által kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.”
Kérem a Tisztelt Lakosságot fenti tájékoztatóban foglaltak szigorú
betartására!

VÁLTOZÁSOK A POLGÁRMESTERI HIVATALI ÜGYINTÉZÉSBEN
Tájékoztatom Önöket arról, az Üllési Polgármesteri Hivatal hétfő és
csütörtöki napon tart Ügyfélfogadást 8.00-12.00 óra között kizárólag azon ügyfelek részére, akik előzetesen telefonon, e-mailben

TISZTELT 70 ÉV FELETTI
LAKOSSÁG!
Mint ismeretes, a korona vírus a 70 év feletti korosztály egészségére a

legveszélyesebb. A Homokháti Szociális Központ dolgozói is kifejezetten kérik Önöket, hogy maradjanak otthon, ne hagyják el az ingatlanuk területét, hogy lehetőség szerint ezzel is óvják magukat a fertőzés
veszélyétől!
Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse Önöket ezen időszak alatt is!
Ha Önnek nincs hozzátartozója, nincs olyan személy a környezetében, akitől segítséget tudna kérni:
• bevásárlásban,
• gyógyszer felíratásában
• gyógyszer kiváltásában
• étkeztetés biztosításában,
• csekk befizetésében,
hívja a Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézményének kollégáit munkaidőben a 06-30-349-5469-es vagy a 06-62/639-500-as
telefonszámon vagy munkaidőn túl szükség esetén a 06-30/6649035-ös mobilszámon!
Kérjük, keresse bizalommal munkatársainkat!
Üllés, 2020.03.17.
Jó egészséget kívánva, tisztelettel:
Nagy Attila Gyula
Polgármester
Üllés Nagyközség Önkormányzata

Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető
Homokháti Szociális Központ

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
A koronavírus fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében
sajnos korlátozási intézkedésekre kényszerülünk. Adományok fogadását (cipő, ruha, táska, egyéb használati dolgok stb.) és osztását
bizonytalan időre kénytelenek vagyunk felfüggeszteni.
Ez alatt az idő alatt a raktárépület ZÁRVA tart.
Megértésüket kérve tisztelettel:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Üllési csoportja
Egri Zoltánné csoportvezető

időpontot egyeztettek. Egyéb esetben nincs mód személyes ügyintézésre!
Helye: a Hivatal Radnai u. felőli (Házasságkötő terem előtti) bejárata!!!!
Kérem, hogy az ügyfélfogadási időben a Hivatal Házasságkötő
termének bejárati ajtaján kívül tartózkodjanak, úgy, hogy egymás között legalább 2 méter távolságot tartsanak! Az ügyfélszolgálati munkatárs felveszi Önökkel a kapcsolatot!
Települési, szociális támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványokat kihelyeztünk, azokat a Hivatal Radnai utcai oldalán elhelyezett postaládába kérjük bedobni! A beérkezett kérelmeket soron
kívül ügyintézzük!
Megértésüket köszönjük!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

ÁLLATORVOSI HÍREK
A kialakult járványhelyzet miatt átmenetileg az ügyelet szünetel.
Minden állatorvos dolgozik, kérjük csak sürgősségi esetben hívják őket!
Kérjük, elsőként a település illetékes állatorvosát hívják, aki:
Dr. Papp Zalán
Dr. Szőke Csaba
Dr. Hursán Mihály
Dr. Kovács Tibor
Dr. Papp Sándor
Dr. Tóth Ferenc

06-20/973-9149
06/30/3245-032
06/30/9986-139
06/30/9653-114
06/30/4879-805
06/20/4763-517

Megértésüket, köszönjük!

RENDKÍVÜLI ÜGYFÉLFOGADÁSI
REND ÉS OTTHONI MUNKAVÉGZÉS
A kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedésekkel összhangban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara napi működése során a
lehető legminimálisabbra kívánja csökkenteni a koronavírus-járvány
terjedésének lehetőségét.
Kérjük tagjainkat, hogy elsősorban elektronikus úton, e-mailben
lépjenek kapcsolatba falugazdászainkkal, illetve telefonon keresztül.
Amennyiben elkerülhetetlen a személyes ügyintézés, kérjük, csak
telefon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban keresse fel falugazdászát!
Személyes ügyintézés Mórahalmon, Kisteleken és Szegeden lehetséges egyenlőre.
Az intézkedések – a vírushelyzet függvényében – április 6-ig, az egységeskérelem-beadási időszak kezdetéig tartanak!
Területalapú támogatás beadásához április elején keressenek telefonon.
Megértésüket köszönjük:
Halász Zsolt
30/3372535
e-mail: halasz.zsolt@nak.hu

Czakóné Dudás Mónika
70/4893853
e-mail: dudas.monika@nak.hu
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VÁLTOZÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN
Orvosi ellátás
A rendelő zárt tér és kifejezetten fertőző. Kérjük, ne jöjjön be, ha enyhe tünetei vannak, pl. náthás, köhög, de nem fullad! Ne hozzon be
zárójelentést, ne jöjjön be receptet íratni!
A járványügyi helyzetre tekintettel telefonos konzultáció alapján döntünk a táppénzre vételről is.
Kérjük indokolt esetben telefonon, vagy e-mailben kommunikáljanak
velünk!
Személyesen csak időpontegyeztetést követően jöjjenek. A csecsemő tanácsadások is csak előre egyeztetett időpontban történnek. A
váróban egyszerre csak egy páciens lehet!!
Jelenleg a szakorvosi rendelések is elmaradnak, kérem tájékozódjon
és ne menjen feleslegesen sehova!
Dr. Ország Orsolya háziorvos
62 /282-007
raczorszag@gmail.com

tőzésre utaló tünetei vannak (láz, köhögés, torokfájás, nehézlégzés)
a családban valakinek, kérjük jelezze felénk és a vizsgálatra későbbi
időpontot egyeztetünk. Egy gyermek egy szülővel érkezzen!
– A családlátogatások távkonzultáció keretében fognak történni - telefonon, messengeren, stb.
Elérhetőségeink:
Kiss Ilona tel.:
+36 30 506 2683
e-mail: vedono1@ulles.hu
Lajkóné Lovai Éva
tel.: +36 30 197 9135
e-mail: vedono2@ulles.hu
Központi Orvosi Ügyelet (Ruzsa)
Csak azon betegek egészségügyi ellátására kerül sor, akik életveszélyes vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében veszik
igénybe az orvosi ügyeletet. Receptírás, enyhe megbetegedés, ellenőrző vizsgálat céljából ne menjen senki az ügyeletre!
Ha Ön indokoltnak tartja az ügyeleti ellátást, akkor is telefonáljon
előtte!
Telefon: 62 /285-076

Dr. Csonka Erika háziorvos
62/282-052, 30/3628459
Dr Kamenik Henriett
30/303824913
medicsiulles@gmail.com
Eródium rendszer
Védőnői ellátás
A járványügyi helyzetre való tekintettel a védőnői szolgálat működési
rendje a következő:
– Várandós – és csecsemő tanácsadások előre egyeztetett időpontban történnek. A tanácsadóban egyszerre egy gondozott lehet csak!!
– Kérünk mindenkit, hogy csak egészségesen jöjjön, ha légúti fer-

Laborvizsgálat
Jelenleg a központi labor csak sürgős esetben végez vizsgálatokat,
ezért az Üllésen kiadott vérvételi időpontok érvénytelenek.
Köszönjük együttműködésüket és megértésüket!
egészségügyi dolgozók

AMIKOR…

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!

Püspökeink – a hívek iránti felelősségük tudatában – úgy rendelkeztek, hogy vasárnappal kezdődően – március 22-től – ne tartsunk
nyilvános, a nép részvételével tartott szentmiséket és más nyilvános szertartásokat. (Ez alól csak a temetések kivételek.)
Kérik, hogy mi papok mutassuk be a szentmiséket a szokott időpontokban, de zárt ajtók mellett.

Tekintettel a járványhelyzet kapcsán hozott kormányrendeletre, valamint Üllés Nagyközség polgármesterének megelőző intézkedése
alapján újabb rendelkezésig, a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
szolgáltatásai (irodai szolgáltatások, INFO központ, könyvtár stb.)
2020. március 17-től szünetelnek.
Így elmaradnak az intézményben és a hozzá tartozó épületekben, az Alkotóházban, a Napos Piacon és az Erdei Iskolában
előre meghirdetett, a rendszeres programok, illetve lefoglalt
családi rendezvények.
Az említett intézmény, épületek 2020. március 17-től ZÁRVA tartanak.

Meglepő? Bosszantó? Nekem egy szerzetes barátom egy mondata
jut eszembe: "Amikor hirtelen terveink megváltoztatására kényszerülünk, nagyon kell figyelni, mert ilyenkor Isten veszi kezébe a szálakat." És ki tudja, mit akar kihozni belőle? Megtanultuk Isten akaratát
fölismerni: lelkiismeretünk szavában, a Szentírás üzenetében, állapotbeli és állampolgári kötelességeinkben, az Egyház szavában és a
megváltoztathatatlan körülményekben. Biztos vagyok abban, hogy
Isten valami szépet szeretne kihozni ebből a nehézségből és szenvedésből, amit ez a járvány, és a terjedése elleni védekezés megszorításai jelentenek számunkra. Ha életemmel kellene fizetnem, akkor
is hiszem Pál apostollal, hogy "az Istent szeretőknek minden javukra
válik" (Róm 8,28).
Példánkkal és imáinkkal erősítsük egymásban az Isten iránti bizalmat!
(az üllési plébániát, a híveket érintő híreket megtalálhatják az Üllési Plébánia Facebook oldalán - https://www.facebook.com/
%C3%9Cll%C3%A9si-Pl%C3%A9b%C3%A1nia-335393277304079/)
István atya és József atya

Információért az alábbi telefonszámot hívhatják 8-16 óra között:
tel: +3630/506-3159
Tisztelettel kérjük szíves türelmüket és megértésüket.
Meszesné Volkovics Szilvia
igazgató

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy a minden hónap első hétfőjén esedékes alpolgármesteri fogadóra áprilisban ELMARAD.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester
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FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉV
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
a) Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a
2020/2021-es nevelési évben

d) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint:

Felvehető:
– aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
– a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik a 2020. augusztus 31-e után
töltik be a 2,5 életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti
időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Előfelvételivel felvehető az a gyermek, aki a nevelési év időtartama
alatt betölti a 2,5 életévet és felvétele munkahely, vagy családi okok
miatt indokolt.
(Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy
gyámsága alatt álló, az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
(3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.)
b) Az óvodai beiratkozás időpontja: 2020. május 13-14-én 8-16
óráig
Helye: Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 6794 Üllés, Dorozsmai út 10.
c) A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről
– szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

„247. § (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos
gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban
vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról
vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról,
illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés
miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben,
egy tanítási évben egyszer van helye.”
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
e) Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai felvétele, nevelésükre az alapító okirat szerint jogosult
óvoda, és annak elérhetősége:
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
címe: 6794 Üllés, Dorozsmai út 10.
vezető: Marótiné Hunyadvári Zita
telefonszám: 06-30-506-3466
e-mail cím: csigabiga@ulles.hu
A Csigabiga Óvodába felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél az intézmény Alapító Okiratában
foglaltak az irányadóak.
f) Az alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvoda
és elérhetősége: g) A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete:
a település teljes közigazgatási területe, illetve szabad kapacitás esetén más települések közigazgatási területe.
h) Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének
határnapja: 2020. május 15.
i) A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartási óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
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HULLADÉKGYŰJTÉS
VÁLTOZÁS!!!

KÖZLEMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLAI

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2020. április 14-e, KEDD!, április 28-a, 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)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala az
illetékességi területén működő iskolák számára a következő időpontokra tűzte ki a beiratkozás időpontját:

Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Zöldhulladék szállítás 2020. március 23. napjától a kialakult járvány veszélyhelyzetre figyelemmel SZÜNETEL.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

FOGORVOSI ÜGYELET
SÜRGŐS ESETBEN

A súlyosbodó járványügyi helyzetben a fertőzésveszély elkerülése
érdekében az emberi erőforrások minisztere 10/2020.(III.14.)EMMI
rendelete alapján 2020. március 16-tól visszavonásig a rendelőkben csak sürgősségi ellátásra van lehetőség.
Sürgős panasz esetén az alábbi időpontokban és helyszíneken tartunk ügyeletet. Kérjük minden esetben telefonon jelentkezzen érkezése előtt!
Hétfő

9-11 óráig
06 70 311 1629

Dr. Vezendi Tamás
Üllés, Szabadság tér 3.

Kedd

10-12 óráig
06 62 288 256

Dr. Németh Zsuzsanna
Bordány, Honvéd utca 5.

Szerda

9-11 óráig
06 70 272 8493

Dr. Hartai Gábor
Ruzsa, Tömörkény tér 8-9.

Péntek

9-11 óráig
06 62 291 421

Dr. Koch Éva
Ásotthalom, Királyhalmi utca 39-41.

BEIRATKOZÁSRÓL

2020. április 23. (csütörtök)
2020. április 24. (péntek)

8.00 – 19.00 óra és
8.00 - 18.00 óra között.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:
Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni
azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.
A szülőt a szabad intézményválasztás joga az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti, amelynek értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely
gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványok (lakcímkártya),
– nyilatkozat életvitelszerű lakcímről,
– az iskolába lépéhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
eredeti példánya, amely lehet:
– óvodai szakvélemény,
– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság
szakértői véleménye.
– a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,
– nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar
állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya,
– nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy állami erkölcstan
oktatást igényli gyermeke számára.
(a beiratkozásról bővebb információt a www.ulles.hu honlap http://
ulles.hu/morahalmi-jarasi-hivatal-tajekoztatoi link alatt a „Tájékoztató általános iskolai beiratkozásról - 2020-2021. tanév” című dokumentumban olvashatnak.)
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

JAVASLATKÉRÉS – DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA
Üllés Község Képviselőtestülete „A díszpolgári cím adományozásáról” szóló rendeletét 2008. június 11-én módosította. A módosítás
értelmében az elismerést a testület kétévente adományozza. (legutóbb 2018-ban lett átadva a cím).

Megkérném a Tisztelt Lakosságot, hogy a cím odaítélésére vonatkozó javaslatát – rövid indoklással együtt – legkésőbb április 30-ig
a hivatal postaládájába bedobva, illetőleg a hivatal@ulles.hu e-mail
címre juttassa el.

A Címmel „a község életében jelentős – a társadalmi, a gazdasági,
a tudományos, a kulturális és a művészeti élet területén nyújtott –
kimagasló tevékenység elismerése történik.

(Eddigi díszpolgáraink:
Dudás Kálmán, Babarczi János, Knapcsek Sándor, Juhari László,
Dinnyés Gézáné, Lőrincz János, Ádám András, Kálmán Ferencné, Dr.
Joó András, Paragi Sándorné, Dr. Nyáriné Tajti Anna, Tuczakov Gézáné, Bálint Antal, Seres Lajos, Mihálffy László, Tóth András, Tanács
Zoltán)

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 11/1998/VII.17./Kt.sz. rendelet 3.§. /3/ bekezdése alapján a díszpolgári cím adományozására
javaslatot tehetnek: „képviselőtestület tagjai, az önkormányzat intézményei, civil szervezetek, és a település polgárai.
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TISZTELT LAKOSSÁG!
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft tájékoztatása alapján a településünkön
lévő hulladékudvar üzemeltetését 2020.
március 16. napjától – a közszolgáltató kérésére – felfüggesztik.
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Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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A szolgáltatás
x Céljaa szenvedélybetegek, a szer- és viselkedési függĘségekkel küzdĘk
és közvetlen környezetük elérése, fogadása, aktuális problémájuk kezelése,
a lehetséges járulékos ártalmak csökkentése, a változás ösztönzése és
segítése.
x Feladata elérni azokat az embereket, akik legális és illegális
szerhasználati problémával valamint kényszeres viselkedésformákkal,
így pl. vásárlási- vagy munkamániával, játékszenvedéllyel, kóros mértékĦ
internethasználattal, evési problémákkal, társfüggĘséggel küzdenek, és
komplex programmal segítse Ęket abban, hogy újra teljes értékĦ életet
élhessenek. A segítségnyújtás fĘ eleme a pszichiáter, pszichológus és
szociális munkás szakemberekkel folytatott beszélgetés, melynek során az
egyén megismerheti betegsége természetét és a leküzdés módját.

Az ellátás igénybevételének módja:

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

Az ellátás a következĘ településeken akár otthonában is ingyenesen igénybe
vehetĘ:
Ásotthalom, Balotaszállás, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös,
Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, Zsombó
Központ: 6782 Mórahalom, Móradomb körút 40.
IntézményvezetĘ: Csótiné Ördög Edit
Szakmai vezetĘ: Jakabos Boglárka
Mobil: 30/570-4978
E-mail: szenvedelybh@hoszkp.hu

MÁSODIK 1 %
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.)

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
2020.02.22-én a zákányszéki sportcsarnokba kaptunk meghívást az idősek kistérségi
farsangjára, melyet a Homokháti Szociális
Központ rendezett meg. Az asztalokon farsangi díszek és finomságok voltak, a Homokháti Kistérségben élő nyugdíjasok között
találkozhattak ismerősökkel is. A környékbeli

településekről érkező nyugdíjasok komédiát,
verset, éneket adtak elő, melyek nagyon
szórakoztatóak voltak. Ezután élő zenére
táncoltak az idősek és a kísérő gondozók
egyaránt. A hagyományos farsangi fánkot
is megsütöttük az intézményben, mindenki
nagy örömére.

Nőnap alkalmából a nappali ellátásban résztvevőknek egy kis süteménnyel és virággal
kedveskedtünk.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje
hétfőtől péntekig:
7-15 óra.
Az ÁPRILISI térítési díj befizetésének időpontja:
április 1 – 9-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés: április 23-án, csütörtökön

7-14.00 óra között

Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

11.30 – 14.00 óráig

Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Kérjük az időpontok betartását, mert egyéb napokon a pénztár zárva
tart!
A kifizetett, de a rendkívüli helyzet miatt lemondott ebéd a következő
számlából kerül levonásra.
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

ISKOLAI HÍREK

Szeretnénk még megköszönni az alapítványi est sikerének érdekében tett támogató munkáját: Czakóné Dudás Mónikának, Lajkó
Anikónak, Nagymihály Róbertnek és családjának és az ON-OFF Kft.
munkatársainak.

DIGITÁLIS OKTATÁS

„A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus
miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési
intézményekben szóló 1102/2020. (III.14.) Kormányhatározatban,
valamint az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.”
Intézményünkben a Google Tanterem szolgáltatás használatát vezettük be. A gyerekeket és a szülőket tájékoztattuk a rendszer használatáról.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető
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TAVASZI VERSMONDÁS
Iskolai versmondó versenyt rendeztünk 2020. március 2-án.
Az 1-2.osztályosok eredményei: I. Ujvári Dénes
II. Simon Flóra
III. Kocsis Benedek
Dicséret: Bálint Dominik
Tóth Ádám
Heincz Viola
A 3-4. osztályosok eredménye: I. Nagy Regina
II. Székács Levente
III. Nagy Zsanett
III. Sztarek Fanni
Dicséret: Fodor Lili
Bálint Jázmin
A területi versenyen Székács Levente dicséretet kapott.
Szeretnénk megköszönni Meszesné Volkovics Szilvia igazgatónak,
hogy helyet biztosított a verseny lebonyolításához és ajándékaival
kiegészítette iskolánk ajándékait.
Szabó Józsefné

www.ulles.hu

CIKLUS-SHOW AZ ISKOLÁNKBAN
2002. februárjában a felső tagozatos 5-6-7-es diákok egy egész délelőttöt kitöltő Ciklus-show programnak lehettek részesei.

Az említett felső tagozatos osztályokon kívül a mostani negyedik osztály majd a következő tanévben vesz részt ezen a programon.

A program kitalálója és elindítója Dr. Elisabeth Raith Paula müncheni
doktornő volt az 1990-es évek végén.
A közel négy órás foglalkozássorozat célja,
hogy a résztvevőkben saját testük működésének különlegességét és csodálatos voltát
erősítse meg, hozzájárulva a pozitív testkép
kialakulásához. A látványos, izgalmas, újszerű bemutató főként az érzelmeket és az érzékszerveket szólítja meg, de nem hiányzik az
ismeret sem. A program olyan információkat
nyújt, melyek még (sajnos) nem tartoznak a
mindennapi tudáshoz.
Szeretnénk valamennyi résztvevő diák és
szülő nevében megköszönni Dr. Csonka Erikának és Megyesi Ritának, hogy az általuk
megírt pályázat segítségével, az üllési diákok
is gazdagabbak lehettek a program nyújtotta
élményekkel. Kurzusok összköltsége közel fél
millió forint volt.

Péterné Juhari Ágota

FONÓS BÁL
Már éppen 20 éve, hogy a farsangi időszakban megszervezzük bálunkat. Persze volt, amikor éppen kicsúsztunk a farsangból, de ez sosem
szegte senki kedvét, és mindig jöttek vendégek kreatív jelmezekben.
Kezdetben csak a fonósok és családtagjaik jártak rendezvényünkre,
de néhány éve már bővült a résztvevők köre, és sokan megismerték
báljaink semmihez sem hasonlítható légkörét.
Idén ismét a farsang farkán, február 22-én rendeztük meg a Fonós
Farsangi Bált. Az esemény – meghirdetett programjához híven –
valóban báli hangulatot teremtett. Már tavaly változtattunk addigi
szokásos nyitó programunkon, a Boka darab helyett valóban nyitótánccal kezdtük a bálat. Ehhez idén is tartottuk magunkat, csak
most a tánc egy másik műfaját választottuk nyitásképpen. Megtisztelő volt számunkra, hogy elvállalta a fellépést a méltán világhírű,
moszkvai Bolshoi színház balett tagozata. Csajkovszkij - Hattyúk tava
című előadását vitték színpadra. Természetesen nem szerettek volna
a nézők idegeire menni, ezért a két órás előadás közepét elegánsan kihagyva a kis hattyúk táncát és a hattyú halálát mutatták be.
Az pedig, hogy egyes táncosok kísértetiesen hasonlítottak a helyi
Fonó Néptáncegyüttes férfi táncosaira, csak a véletlen műve volt!
A siker természetesen óriási volt, és szem nem maradt szárazon (a
röhögéstől). A kellő hangulatot megteremtette ez a produkció, amelyet a vacsora követett, a Bali 23 étterem jóvoltából. Az asztalokon
a levestől a különböző sültekig mindenki megtalálhatta a számára
legízletesebb falatokat. Ezután már a táncé volt a főszerep, egészen
hajnalig. A zenéről két remek zenekar is gondoskodott, hogy minden
stílus szerelmese megtalálja a neki tetsző muzsikát: a party zenét
a méltán híres Zsomboys zenekar biztosította, a népzenét pedig a
Rézhúros banda játszotta.
Köszönjük a lelkes és eddigi legnagyobb létszámú vendégseregünknek, hogy megtisztelték bálunkat részvételükkel, és jövőre is
várjuk őket sok szeretettel. Az est izgalmát fokozta a tombolasorsolás is, amelyre nagyon sok felajánlást kaptunk. Hálásak vagyunk,
és nagyon köszönjük az 50 ezer forintos utazási utalványt felajánló
Rádóczi Lajosnak, Ambrus Erzsébetnek, Bozsity Erikának és Bozsity
Marinkónak, valamint a VÉSZ Egyesületnek. Köszönjük a szódafelajánlást Maróti Zoltánnak. Emellett a Fonó a következőknek szeretné

még megköszönni a támogatást és a segítséget: Bálintné Kersch
Anita, Berta Gábor, Bódi Lászlóné, Casablanca 2000 Szeged Bt.,
Csányi Zoltánné, Czékus-Deme Zita, Deméné Gyuris Margit, Dudás
Lászlóné, Erdélyi Sándor és Erdélyiné Dudás Anita, Fábiánné Dr. Kiss
Ilona, Farkas Katalin, Farkas Milán és családja, Farkas Zoltánné,
Füredi Andrea, F-Z Team Kft., Gyöngyösiné Simon Mariann, Gyuris
Imre, Hegedűs-Király Kata, Hódi Krisztina, ifj. Hódi Zoltán, Hódi Zoltán és Hódiné Vass Magdolna, Illés Szabolcs, Juhász Ágota, Juhász
Attila és családja, Juhász Róbert és családja, Juhász Vince, Kálmán
Ferencné, Kisapáti Gép Kft., Kulcsárné Benyó Zsanett, Lajkó Anikó,
MAR-MON Bt–CBA, Megálló kávézó, Meszesné Volkovics Szilvia,
Nagy László, Nyáriné Tajti Anna, Ótott Zsolt és Ótottné Vörös Zsuzsanna, Péter Mihály és családja, Rézhúros banda, Röfi-ker húsbolt,
Sáriné Módra Mária, Simon Zsolt, Stabil Sped Kft, ifj. Szabó Ferenc
és családja, Szekeres Katalin és családja, Sztojka Tibor János,
Tandari Éva, Tóth Ágnes, Tóth Horgosi László és családja-Pék Laci,
Tóthné Bóka Gizella, Truczné Palotai Karolina, Zabosfa zöldségbolt,
Zádori Antalné és Zádori Antal, Zöldsarok gazdabolt.
A Fonó nevében Ótott Zsolt
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MEGEMLÉKEZÉS

AZ

1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL

Az ünnepi műsor hagyományainknak megfelelően iskolánk 7. osztályos diákjai és
tanárai elképzelései alapján
valósult meg. Rengeteg próba, előkészület előzte meg a
produkció bemutatását.
Szeretném megköszönni a 7.a
osztály és a 7. b osztály diákjainak és felkészítő tanáraiknak,
hogy ebben a helyzetben is
méltón megünnepelhettük és
emlékezhettünk a 172 évvel
ezelőtt történt eseményekre.
A műsort összeállította és
betanította Szekeres Katalin
és Péterné Juhari Ágota, a koreográfia összeállítása Péterné Juhari Ágota és Ótott Zsolt
ötletei alapján valósult meg,
a terem dekorációját Ótottné
Vörös Zsuzsanna készítette, a
műsor hangosítását és felvételét Megyeri Péter valósította meg.

ÖSSZEFOGÁS A RÉGI TEMETŐÉRT
2020. március 7-én a régi temető kitakarításában
a plébánia felhívására, mint egy 15 férfi és 4 nő
csatlakozott! Hálásan köszönjük, hogy idejükkel,
munkájukkal, erejükkel szebbé tették községünk kegyeleti emlékhelyét.
Az önkormányzat munkatársai tevékenyen részt
vettek munkánk előkészítésében és a kivágott cserjék, gallyak elszállításában.
"Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit
által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten
ajándéka." Ef 2,8
Molnár Dolli
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FARSANG
Az idei tanévben február 28-án rendeztük meg hagyományos farsangi karneválunkat.
Néhány újítást vezettünk be ettől a tanévtől. Az egyik az volt, hogy
az osztályok között nem volt versengés, helyezések kiosztása, a
gyerekek a produkcióikat egymás, szüleik és meghívott vendégeink
örömére mutatták be.
Fél 3-kor a színpadon kezdetét vette a jelmezes felvonulás. Az alsó és
felső tagozatosok is csoportos műsorszámokkal készültek, amelyeknek címei a következők voltak:
1. osztály: Mesebeli karnevál
2. osztály: Mesehősök
3. osztály: Tánciskola
4. osztály: Ördögök
5. osztály: Az Istenek a fejükre estek
6. osztály: Gubera TV
7.a osztály: Földrajzóra
7.b osztály: A mi TV-nk
8. osztály: A T betűs szavak
A jelmezes produkciók bemutatása után a fellépők átöltöztek és egy
szelet csokitortával pótolták megcsappant energiájukat. A szülők és
meghívott vendégeink addig az idei Alapítványi est műsorszámait
tekinthették meg felvételről.

Köszönjük vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat, és jelenlétükkel emelték a rendezvény színvonalát: Hódiné Vass Magdolnának, Nagy Attila Gyulának, Dr. Borbás Zsuzsannának, Dr. Csonka Erikának, Ambrus Erzsébetnek, Gyöngyösiné Simon Mariannak,
Sárközi Emíliának, Tasi Zoltánnénak, Meszesné Volkovics Szilviának.
Köszönjük az On-off Kft-nek, Zádori Zsuzsannának és Molnár Árpádnénak, hogy segítségükkel második újításként büfé is üzemelt a rendezvényen.
Köszönjük Bigors Istvánné, a 8. osztály és Megyeri Péter, a Déryné
Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Technikai csoport munkatársainak a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségét.
Az eseményről készült fotókat és videófelvételt az iskola honlapján
tekinthetik meg.
A Diákönkormányzat nevében Ótottné Vörös Zsuzsanna

A tombolahúzás előtt került átadásra az első félév tanulmányi eredménye alapján „A legjobb átlagot elért osztály” cím és vándorserleg
átadása, melyet alsó tagozaton a 4. osztály, felső tagozaton az 5.
osztály nyert el. Gratulálunk nekik!
Ezt követte a tombolahúzás, ahol rengeteg ajándék és a fődíj, egy
torta is gazdára talált, utána pedig elkezdődött a farsangi diszkó,
amelyen egészen este 7-ig táncolhatott az, akinek kedve volt hozzá.
Szeretnénk megköszönni a szülők és pedagógusok segítségét a jelmezek és produkciók létrehozásában.

11

www.ulles.hu

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

Ha tavasz, akkor:
Természetesen takarítás Takarítás természetesen!!

Cleaneco tisztítószerek:
• Vízkőoldó citromsavval
• Üvegtisztító citrussal

949,-Ft

500ml, szórófejes ﬂakonban

• Lefolyótisztító

1.289,-Ft

1000ml

• Organikus felmosószer

849,-Ft

1000ml, narancsolaj és zöldtea illatban

• Általános fertőtlenítő

1.169,-Ft

500ml, szórófejes ﬂakonban

Bababarát tisztítószerek:
• Cleanne játéktisztító spray

1.549,-Ft

500ml, szórófejes ﬂakonban

• Cleanne univerzális babakocsi tisztító 1.549,-Ft
500ml, szórófejes ﬂakonban

• Cleaneco baby organikus felülettiszító 1.319,-Ft
500ml, szórófejes ﬂakonban
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879,-Ft

500ml, szórófejes ﬂakonban

• Fürdőszobai és konyhai tisztítószer

Miért is válasszunk környezetbarát
tiszítószereket?! Termékeink:
- allergén és irritatív anyagoktól mentesek
- természetes alapanyagokat tartalmaznak
- növényi alkoholtartalmuknak köszönhetően rendkívül hatékonyak
- ﬁnom illatúak
- 100%-ban lebomlóak - nem károsítják a
környezetet
- állatkísérlet-mentesek
- csomagolásuk újrahasznosítható a kiürült ﬂakonokat csak le kell adni
partnerünknél, visszajuttatjuk a gyárnak

999,-Ft

500ml, szórófejes ﬂakonban

www.ulles.hu

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
„KALANDOZÁS A DZSUNGELBEN”

KEDVES SZÜLŐK!

2020 február 26-án a Süni csoport elkalauzolta a Csigabiga Óvoda
lakóit „Dzsungel”-es játszódélutánra, ahol számos felfedezni való
várt a gyermekekre. Mindenki rejtőzködő színű pólót ölthetett magára, hogy az élethűen, állatokkal berendezett őserdőben ő maga is
el tudjon rejtőzködni. A Tornaszoba varázsolódott át őserdővé a Süni
csoportosok jóvoltából, ahová az indákon keresztül át vezetett az út!
A Süni gyermekek rajzoltak, festettek, nyírtak, ragasztottak napokon
át, így készültek el a plakátok, dekorációk, eszközök, ajándékok. Julika dajka néni segítségével szebbnél szebb és finomabbnál finomabb
oroszlán sütiket is készítettek.
A házigazdák gepárdokká és leopárdokká változtatva magukat verssel, mesével indították el számunkra az igazi kalandot.
Az első állomásunk EGY ÉJSZAKAI VADÁSZATRA, a sötét rengetegbe vezetett, ahol zseblámpákkal keresgélhettük meg a vadállatokat,
közben éjszakai neszek segítettek minket a tájékozódásban. Ezután
mi magunk is "vadállatokká változhattunk" Kovács Andrea, Viola
anyukája ARCFESTÉSE által.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat és nagy köszönetet mondani
Viola anyukájának.
Majd KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS keretein belül készíthettünk távcsövet.
A következő helyszínen, a MOZIBAN Maugli történetével ismerkedtünk meg, közben pattogatott kukoricát csemegéztünk. Ezt követően
kis túrát tettünk a „DZSUNGELBEN” kipróbálhattuk az állatok mozgását, csúsztunk, másztunk, lógtunk.., itt fotózkodtunk is a hatalmas
„gorillával”. A délután zárásaként KÖZÖS TÁNC és nagy LAKOMA
várt minket, az italunkat „pitonnal” díszített pohárból fogyasztottuk,
megkóstolhattunk krokodil gumicukrot és oroszlán kekszet is.

Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre
történő bölcsődei beiratkozás ideje 2020. május 13-án (szerdán),
14-én (csütörtökön) 8.00-16.00 óráig lesz a bölcsőde épületében.
A csoportlétszámok kialakítása miatt kérjük mindazon gyermekek
beíratását, akik 2021.08.31. előtt elkezdenék a bölcsődébe járást.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
– a szülő személyazonosító igazolványa;
– a szülő és a gyermek lakcímkártyája;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, taj kártyája;
– orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges és közösségben
gondozható;
– mindkét szülő munkáltatói igazolása (nem kereseti kimutatás)
vagy
– iskolalátogatási igazolás, ha képzésben vesz részt vagy
– őstermelői igazolvány vagy
– munkáltatói szándéknyilatkozat arról, hogy foglalkoztatni fogják,
vagy
– ha egyéb indoka van a felvételi kérelemnek (pl. szociális, egészségügyi, stb.): védőnői, orvosi vagy egyéb igazolás.
Kérjük, hogy a felsorolt iratokkal szíveskedjenek megjelenni!
Ha bármilyen kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban, az alábbi telefonszámon érdeklődhetnek: 06-30/328-78-54.
bölcsődevezető

Köszönjük szépen ezt a fantasztikus, izgalmakkal teli játszódélutánt a
szervezőknek: Zita, Kitti és Évi óvó néniknek, valamint Julika dajka
néninek és a Süni csoportos kis vendéglátóknak.
Csigabiga Óvoda lakói
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2020. ÁPRILISI számának lapzártája:
április 17-én, pénteken lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen
– legkésőbb PÉNTEKEN 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő, úgy ügyfélfogadási időben
(hétfői napokon 8-12 óráig, csütörtöki napokon 8-12 óráig) a 62/282-122 /
222 melléken Balogh Márta ügyintézőt keresse! keresni.

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.
+3630 9636882

Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a
határidő betartását!
Az ezután beérkező cikkek megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

APRÓHIRDETÉS
Mindennemű fémhulladék elszállítását vállalom ingyen.
(hűtő, tv, stb.)
+ 36 30 359-4472, +36 30 862-4024
--------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Árpa eladó Üllésen, 5500 Ft/mázsa. Három mázsa felett ingyenes
házhozszállítással.
06/30/973-8855

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Farkas Gábornak és Tóth Tímeának január 30-án – 3600
grammal – Petra Tímea nevű,

Biztosítási ügynökség
Jenei Sándornak és Papp Ildikónak február 29-én – 2960
grammal – Alina Véda nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és
szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Szekeres János és Gődér Laura üllési lakosok február 28-án házasságot kötöttek.



Nyugdíjbiztosítások



Életbiztosítások



Baleset- és egészségiztosítások



Lakásbiztosítások



Vagyonbiztosítások



Gépjármű-biztosítások



Utasbiztosítások

Az UNIQA Biztosító
helyi képviselője:
Pesti Mária, biztosítási tanácsadó

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK

Telefonszám: +36 30 658-9746
E-mail cím:

maria.pesti@uniqa-net.hu

Bálint Ernő Istvánné (szül: Gyuris Katalin) február 22-én (élt: 63 évet) elhalálozott.

ÜLLÉS JÓKAI UTCA 20. SZÁM ALATT

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

VÁROM MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELEIM

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

