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MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz!
Ez a vírus mindannyiunk életére nagy
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Bővebb információk: koronavirus.gov.hu
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

www.ulles.hu

Tisztelt Lakosság!
Kedves Üllésiek!

Kedves Édesanyák,
Nagymamák!

Az önkormányzat minden háztartásba eljuttat 1 db mosható, fertőtleníthető szájmaszkot.
Kérjük egészségük és mások egészségének megőrzése érdekében
használják azt!
„Maradj Otthon”
Nagy Attila Gyula
polgármester

Önkormányzati döntések
Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.)Kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyeztre való tekintettel, a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében –
a Képviselőtestület nevében – eljárva az alábbi döntéseket hoztam:
március 17-i döntések:
– jóváhagytam Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét,
– pályázatot írtam ki a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztására (mely megjelent a https://kozigallas.gov.hu/
publicsearch.aspx és a www.ulles.hu honlapon),
– 1 fő részére 1 millió Ft-os kamatmentes kölcsönt és 200.000 Ft-os
vissza nem térítendő lakáscélú támogatást nyújtottam.
március 27-i döntések:
– az Üllés Dorozsmai út 38/B (143. hrsz) alatt lévő központi buszváró
épületben 22,82 m2 (nettó) nagyságú nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérleti szerződését jóváhagytam,
– döntöttem az iparterület tárgyban megindított Kbt. 115.§ szerinti
közbeszerzési eljárás eredményéről.
A döntés eredményeként a legjobb érvényes ajánlatot adó –
Albau-2001. Kft.-vel kötöttük meg a vállalkozói szerződést.
Április 9-én rendeletet alkottam az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása érdekében a települési támogatások átmeneti szabályozásáról.
A nyílt témájú előterjesztések anyagai megtalálhatók a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2020-ev,
a nyílt témájú határozatok a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2020-kepviselotestuletjegyzokonyvek és a rendelet a http://ulles.hu/rendeletek link alatt.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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Dzsida Jenő Hálaadás című versével szeretném
mindannyiunk nevében megköszönni azt a törődést, azt a sok lemondást, azt a sok szépet és jót, amit az Édesanyáktól, Nagymamáktól
kaptunk.
Nagy Attila Gyula polgármester

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

www.ulles.hu

2020. év eleji fejlesztések

Tisztelt Üllési Lakosok!

Az önkormányzati fejlesztések a koronavírus ellenére sem kerültek
„karanténba”, azok továbbra is folytatódnak.
A pályázatok benyújtása, a különböző témakörökben folyamatosan
történik, több pályázat is benyújtásra került, illetve várjuk a bírálati
eredményeket.

A Kormányrendeletbe foglalt rendelkezéseket és az Operatív Törzs
ajánlásait figyelembe véve Ügyfeleink és Munkavállalóink egészségének védelme biztosítása érdekében a Napos Piac (Üllés, Napos
utca 5.) működésére vonatkozóan a 6/2020. (III.24.) sz. Polgármesteri utasítást az alábbiak szerint módosítom:
a Napos Piac korlátozott működését
2020. április 30. napjától visszavonásig
E N G E D É L Y E Z E M!
1. A korlátozott működés idején a Napos Piac csütörtöki napokon
5-12 óráig tart nyitva!
2. A korlátozott működés ideje alatt - a vásárokról és piacokról
szóló Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
16/2018. (X.16.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályoktól
eltérően - az árusítás ingyenes.
3. Belépés előtt a kihelyezett kézfertőtlenítő, valamint a piac
egész területén a szájmaszk vagy arcot takaró kendő használata és a 1,5 méteres távolság betartása KÖTELEZŐ!
4. A piacot 5-9 óra között a 65 évnél fiatalabb, 9-12 óra között kizárólag csak a 65 évnél idősebb korosztály látogathatja.
5. Az árusítók kortól függetlenül árulhatják termékeiket a megfelelő
higiénés szabályok betartása mellett!
6. A piac területén zöldséget, gyümölcsöt, nyers tejet, tejtermékeket, füstölt árukat, egyéb, élelmiszerek alapanyagául szolgáló termékeket, kávét, édességet, valamint egynyári virágokat, palántát
lehet árusítani. Tojás árusítása – a Csongrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály járványügyi határozata
alapján – jelenleg TILOS!

Folyamatban van több pályázati projektünk:
2020. év elején elindult a temető meglévő
részének felújítása és a temető bővítése. A
beruházás hazai forrásból valósul meg. A projekt része a temető teljes rekonstrukciója – a
ravatalozó épületének felújítása, a temetőkert
vízrendezése és villanyhálózatának fejlesztése,
kertépítés és sétányok kialakítása.
A pályázat másik része a belterületi kerékpárút felújítása a Szabadság tértől az Huszár
utcáig – a Dorozsmai út mentén. A beruházás
befejezését nyár végére tervezzük.

Nagy Attila Gyula
polgármester

A napokban indult el az Iparterület kialakítása című nyertes projektünk is, mely 150 millió forint uniós támogatásból (TOP-1.1.1-16CS1-2017-00006) valósul meg. A beruházás első ütemnek megvalósításával mintegy 2,5 hektáron 6 db közművesített iparterületi telket
kíván kialakítani. Az építés keretében: az iparterület elérhetőségét és
belső közlekedését kiszolgáló útépítés, szennyvízhálózat kiépítése,
vízhálózat kiépítése, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás kiépítése
történik meg.

Tisztelt Lakosság!
Az NKM Áramhálózati Kft. levele alapján az éves leolvasás változásával kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:
A koronavírus terjedésének csökkentése, a munkatársak és az ügyfelek egészségének védelme érdekében március 20-tól a cég felfüggesztette a fogyasztásmérők személyes helyszíni leolvasását.
Az NKM Áramhálózati Kft és az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
területén lévő felhasználási helyeken a hálózati elosztó társaságok
külső partnere, a DL Kft elkezdi az éves elszámoláshoz szükséges
mérőállások begyűjtését.
Azokat az ügyfeleiket fogják a megbízott DL Kft. munkatársai megkeresni, akik következő leolvasásának várható időpontja 2020. április
1. után esedékes.
A DL Kft munkatársai kizárólag a mérő adatait kérik, semmilyen kiés befizetéssel járó tevékenységet nem végeznek!
Azon ügyfelek részére, akiket telefonon, vagy e-mail üzenetben nem
érnek el, az éves elszámoló számla becslés alapján készül.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Eszközfejlesztés
belterületi közterület karbantartására” című kiírásra benyújtott
pályázatunk szerint munkagépek beszerzését valósítottuk meg 15
millió forint támogatás segítségével. Beszerzésre került egy Belarus
MTZ 892.2 traktor, kiegészítő raklapvillával, Stark rézsűmulcsozóval,
pótkocsival, vonólappal.
Ugyancsak a Magyar Falu Program „Falu- és tanyagondnoki
szolgálat támogatása” tárgyú kiírás keretében 1 db Mercedes Vito
Tourer, 8 személyes gépjármű beszerzésére nyert az önkormányzat
15 millió forint összeget. A gépjármű megvásárlása folyamatban
van.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. április 20-tól a mezőőri poszt betöltésre került Megyeri Árpád üllési lakos személyében.
Feladatai közé tartozik többek között a vonatkozó jogszabályokban előírt
kötelező mezőőri feladatok ellátása; az önkormányzati intézmények környezetének, udvarának, a közterületek (parkok, terek, utcák) és a mozgóárusok felügyelete; külterületi önkormányzati tulajdonban lévő dűlőutak
állapotának ellenőrzési feladatai, közvilágítással összefüggő ellenőrzések
lebonyolítása; közterülethasználat ellenőrzése; jogellenes szállítmányozás elleni fellépés; Horgásztó környéke területének felügyelete.
Kérem, segítsék munkáját!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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Kedves Páciensek!

Állatorvosi hírek

A súlyosbodó járványügyi helyzetben a fertőzésveszély elkerülése érdekében az emberi erőforrások minisztere 10/2020.(III.14.)EMMI rendelete alapján 2020. március 16-tól visszavonásig, rendelőnkben csak
sürgősségi ellátásra van lehetőség.

A kialakult járványhelyzet miatt átmenetileg az ügyelet szünetel.
Minden állatorvos dolgozik, kérjük csak sürgősségi esetben hívják őket!

Sürgős panasz esetén az alábbi időpontokban és helyszíneken tartunk
ügyeletet.

Dr. Papp Zalán

06-20/973-9149

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

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

Kérjük minden esetben telefonon jelentkezzen érkezése előtt!
Hétfő

Kedd

9-11 óra
Dr. Vezendi Tamás
Üllés Szabadság tér 3.
+36 70 311-1629

Megértésüket, köszönjük!

Tisztelt Lakosság!

10-12 óra
Dr. Németh Zsuzsanna
Bordány Honvéd utca 5.
62/288-256

Szerda

9-11 óra
Dr. Hartai Gábor
Ruzsa Tömörkény tér 8-9.
+36 70 272-8493

Péntek

9-11 óra
Dr. Koch Éva
Ásotthalom Királyhalmi utca 39-41.
62/291-421

Kérjük, elsőként a település illetékes állatorvosát hívják, aki:

A coronavírus járvány eddig az előrejelzéseknél szelídebben alakul,
ami azt jelenti, hogy a korlátozó intézkedéseknek van értelmük. Köszönöm a fegyelmezett magatartást! Emiatt a jelenleg folyó pályázatunk teljesítése átdolgozásra került. Így most a szűréseket emailben
kiküldött kérdőívekkel történő előszűréssel indítanánk, de nagyon
kevés email címet dokumentáltunk. Kérjük azokat, akik használnak
levelezőlistát, hogy nevükkel, telefonszámukkal és születési dátumukkal egy levelet küldjenek az erikarendelo@gmail.com címre.
Köszönöm szépen! Jó egészséget kívánok és vigyázzunk egymásra!
Dr. Csonka Erika
háziorvos
Dr. Vezendi Tamás
fogorvos

Szépkorú köszöntése

Tisztelt Pácienseink!
A járványügyi helyzetre tekintettel ezúton szeretnénk közzétenni egy
email címet, melyen Önöknek online is elérhetővé válunk.
Ez egyrészt lehetőséget nyújt arra, hogy ily módon igényeljék meg
az állandó jelleggel szedett gyógyszereiket, másrészt lehetőség orvosi konzultációra az esetlegesen jelentkező aktuális panaszaikkal
kapcsolatban.
Az e-mailekkel rendelési időben fogunk foglalkozni. A kért gyógyszerek még aznap felkerülnek a "felhőbe", így mint már ismert, recept
nélkül kiválthatók.
Bizonyos receptek, pl. a patika által kevert gyógyászati krémek, a
pelenka vagy betét, mint gyógyászati segédeszköz továbbra is csak
tényleges recepttel válthatók ki.
email: kozerdek2020@gmail.com
Üdvözlettel
dr. Ország Orsolya

Nagy Gyula április 9-én töltötte be a 90. életévét.
Ebből az alkalomból unokája, Nagy Attila Gyula Üllés nagyközség
polgármestere köszöntötte Őt és adta át Orbán Viktor miniszterelnök
úr írásbeli üdvözletét, valamint az önkormányzat ajándékát.
Kedves Gyula bácsi további szép éveket és jó egészséget kívánunk!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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Tisztelt Lakosok,
Tisztelt Választópolgárok!
Értesítem Önöket, hogy a minden hónap első hétfőjén esedékes alpolgármesteri fogadóra májusban ELMARAD.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

www.ulles.hu

Hulladékgyűjtés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2020. május 12-e, KEDD!, május 26., 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)
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpontok: 2020. május 5-e, KEDD és május 19-e, KEDD.
Májusban a maximálisan kihelyezhető zsákok, illetve kévék száma:
8 db zsák vagy 8 db kéve, tekintettel arra, hogy április hónapban
elmaradt a zöldszállítás.
Zöld zsákot hétfő és csütörtök 8-12 óráig tudnak igényelni a Polgármesteri Hivatalban. (Házasságkötő terem felőli bejárat)
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Zöldhulladék (avar, kertikonyhai hulladék stb.)
szállítása

A jó idő beköszöntével a kertekben megkezdődtek a tavaszi munkálatok, köztük a kertészkedés során felgyülemlett gallyak, levelek
összegyűjtése, eltakarítása is.
Ma még nem kap elég hangsúlyt, így kevesen tudják, hogy az avar
és kerti hulladékok elégetése során nagyon sok egészségkárosító
anyag szabadul fel. A jelentős szennyezést elsősorban az váltja ki,
hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így az anyagok nem vagy csak
részben égnek el. Például a növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben és széndioxid helyett mérgező szén-monoxid keletkezik
A településünkön az avar és kerti hulladék eltávolítása rendeletünkben meghatározott időszakban (október 1 – április 30-a között)
történhet ugyan égetéssel, de környezetünk és a levegő védelme
érdekében javaslom inkább a komposztálást és a közszolgáltató
útján történő elszállítást.
Az önkormányzat képviselőtestületének helyi rendelete alapján avar
és kerti hulladék égetése a május 1-je és szeptember 30-a közötti
időszakban TILOS!
Saját és lakókörnyezetünk védelme érdekében kérem az országos jogszabályokban és a helyi rendeletben foglalt szabályok
betartását!
A szabályok megsértése esetén az elkövetővel szemben hatósági eljárás indul.
			

Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Konyhai hírek
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje
hétfőtől péntekig: 7-15 óra.
A MÁJUSI térítési díj befizetésének időpontja:
május 4 – május 11-ig 			

7-14.00 óra között

Pótbefizetés: május 21-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.
Kérjük az időpontok betartását, mert egyéb napokon a pénztár zárva
tart!
Amennyiben a kijárási korlátozás érvényben van, úgy továbbra is a
szociális étkeztetés házhoz szállítva történik. A térítési díjak lakhelynél, borítékban kerülnek beszedésre.
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

Köszönetnyilvánítás
A koronavírus miatti veszélyhelyzetben igyekszünk segíteni Üllés
Nagyközség lakosságának a bevásárlásban, csekk befizetésben,
gyógyszerek felíratásában és kiváltásában, ezzel is óvva az idős korosztályt. Magam és Kollégáim nevében köszönjük a támogatásokat, és a köszönő szavakat is!
Az egészségünk védelme érdekében mosható szájmaszkokat varrt
részünkre Vass Ferencné és Soós Istvánné.
Kálmán Ferencné és Kálmán Szilvia pogácsát sütött munkavállalóinknak, Bunford Józsefné pedig akácmézzel járult hozzá, hogy
munkánkat energikusan tudjuk végezni.
Soós Ferenc és Soós László gyógyászati segédeszközöket ajándékoztak intézményünk részére, amely nagyban megsegíti a gondozási
tevékenységünket.
Hálás köszönetünket fejezzük ki a támogatóinknak, jó egészséget kívánunk Mindenkinek, vigyázzanak Magukra!
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

Tisztelt Lakosság!
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft tájékoztatása alapján
a településünkön lévő hulladékudvar üzemeltetését 2020. március
16. napjától visszavonásig – a közszolgáltató kérésére – felfüggesztették.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

5

www.ulles.hu

Területalapú támogatás-Egységes Kérelem 2020 ! ! !
Tisztelt Termelők !
2020. április 6-án elkezdődött az Egységes kérelem benyújtási
időszaka, amely a tervezet szerint május 15-ig tart.
A járványügyi helyzet miatt azonban rendkívüli munkarend van érvényben a Falugazdász hálózatnál is, melynek célja az, hogy mindannyian megőrizzük az egészségünket. Ezért csak nagyon indokolt
esetben lesz személyes egyeztetés, úgy kell készülnünk, hogy a kérelem benyújtása telefonos egyeztetés alapján fog megtörténni.
Alapjaiban az Egységes kérelem igénylésének feltételei nem
fognak változni.
A cél az, hogy lehetőleg gördülékenyen, és a legnagyobb pontossággal nyújtsuk be a kérelmeket:
Ehhez szükséges lesz a fokozottabb közreműködésükre.
Fentiek alapján a következőkre kérnénk Önöket :
1; Készítsék elő a tavalyi Területalapú támogatási kérelmüket. Gondolják végig, hogy melyik blokkban milyen kultúrájuk van most az
idei évben. Célszerű ráírni a helyrajzi számot/számokat is.
2; Lehetőség szerint a térképre írják be , hogy most milyen kultúra
van az adott területen.
a; Ha nem változott a terület nagysága, csak a kultúra, úgy a kérelem ezen része egyszerű lesz
b; Amennyiben a vetésszerkezet változott( pl. több parcellára osztódik a területünk, vagy összevonódnak a parcellák stb. ), úgy
az a kérésem, hogy az Önöknél lévő tavalyi kérelembe RAJZOLJÁK BE a 2020. évi állapotot, írják be a növénykultúrákat( egy
kultúra minimum 2.500 négyzetméter !!!). A kérésem, hogy jól
elkülönülten és egyértelműen történjenek a bejelölések.
c; Ha új terület van, akkor a település és a helyrajzi szám ismeretében tudom ezt a területet rögzíteni.
3; Ha növény alapú termeléshez kötött kiegészítő támogatást is szeretnének igényelni, azt is jelöljék meg a térképen. Ekkor szüksé-

ges lesz majd a szaporító anyag mennyiségének a feltüntetésére,
a vetés idejére is. Gyümölcsösök esetén kérem, jelöljék meg,
hogy az extenzív/ intenzív támogatást igénylik-e ?
4; Állat alapú ( Szarvasmarha ) támogatások esetén segíteni tudok
abban, hogy az ENAR rendszerből le tudom kérdezni a támogatható állatok listáját, s egyeztetésre el tudom küldeni az Önök által
megadott e-mail címre.
5; Erdős jogcímek esetén a már meglévő erdők esetében a tavalyi
kérelemből előhívhatók az adatok, azt a tényt tisztázzák le a Támogatói Okiratból, hogy jár-e még az Erdőtelepítési támogatásból
valamilyen összeg, vagy csak a Területalapú támogatás ? Új erdő
igénylés esetén egyeztetés szükséges.
Egyéb speciális jogcímek esetében szintén egyeztetés szükséges.
A telefonos egyeztetéseknek ezek az információk lesznek az
alapjai.. Amennyiben a rajzok és a területek bonyolultak, kérni fogom elektronikus formában az Önök által berajzolt térképet, azaz
fényképezzék le/szkenneljék be (bármi megoldás jó), s küldjék el a
megadott elérhetőségekre.
Czakóné Dudás Mónika falugazdász
Telefonszám : 06-70/4893-853
E-mail cím: dudas.monika@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Czakóné Dudás Mónika néven
Halász Zsolt falugazdász
telefonszám: 06-30/337-2535
e-mail cím: halasz.zsolt@nak.hu
Az a kérésünk, hogy Önök keressék fel az előző évben támogatásukat beadó falugazdászt időpont egyeztetés miatt, úgy ahogy
már az előző években is megszokott volt!!
Kérdések esetén állunk rendelkezésükre. VIGYÁZZANAK MAGUKRA!

Hír
Állhír? Valódi hír? ÖRÖMHÍR – JÉZUS ÉL
A járványhelyzet miatt az idei húsvét kicsit átrendeződött, de a lényeg nem változott. Jézus legyőzte a halált, feltámadt és most is
él és velünk van ezekben az embert próbáló időkben is. István atya
és József atya a Püspöki Kar felelős döntésének eleget téve egyedül miséznek, tették ezt az ünnepek előtt, alatt és most is. Ezekbe a
szentmisékbe lelkileg mi is be tudunk kapcsolódni imáinkkal, akik
pedig látni is szeretnének szentmisét, az internet, a rádió és a televízió segítségével megtehetik. Húsvét hétfőn házasságot kötött Etelka
és Miklós Isten színe előtt. Szeretettel gratulálunk nekik! István atya,
a plébánia Facebook oldalára föltöltött üzenetei pedig vasárnapról
vasárnapra erősíthetnek minket.

tokban nyújtott segítséget a közösség tagjainak! Közben egy pályázat előkészítése is zajlik, amelyből forrást remélünk egy kis közösségi
ház építésére.
Húsvét ünnepéhez közeledve a Karitász helyi csoportjának képviselői
a templomban összegyűlt adományokból készített élelmiszercsomagokat vittek rászoruló családok és idősek megsegítésére. Természetesen az előírásoknak megfelelően, maszkban, kesztyűben. Köszönjük, hogy többen adományaikkal segítették ezt a kezdeményezést!
Közben a Magyar Vöröskereszttel együttműködve az ő adományaik
eljuttatásában is segítünk. Időseinket pedig szervezetten, telefonhívásainkkal erősítjük lelkileg a kitartásban otthoni bezártságuk idején.

Ezekben az otthon töltött napokban templomunk körül is akadnak
tennivalók. Megjavításra került az udvari öntöző rendszer, virágot
ültettünk, mások a füvet nyírják rendszeresen. Köszönjük a munkála-

Járványhelyzet ide, karantén oda, lassan, de körültekintően folyik az
élet.

Kérjük, rendelkezzenek adójuk egyházi 1% -áról,
és támogassák a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait!
A 0011-es technikai számon tehetik meg.
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Változások az építéshatósági feladatok

Lúd-Toll

ellátásában

Áprilisi sóhajok

Településünkön a bejelentésköteles, illetve az építési engedélyhez kötött építéshatósági
feladatok ellátása 2020. február 29-ig Mórahalom Város Jegyzőjének hatáskörébe tartozott. Ezen ügyek intézésére helyben az Üllési Polgármesteri Hivatalban csütörtöki napokon
Maroster Emília ügyintéző tartott ügyfélfogadást.

S. Dudás Mária

Kormányzati intézkedések következtében a hatáskör megváltozott, 2020. március 1-től az
építéshatósági feladatokat a Csongrád Megyei Kormányhivatal (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) látja el. Az ügyintézéssel kapcsolatban jelenleg bővebb tájékoztatást nem tudunk nyújtani. Felvilágosítást kérni a 62/680-129-es telefonszámon, vagy e-mailben a
daroczi.krisztina@csongrad.gov.hu címen lehet.
Személyes ügyintézésre a fenti címen van lehetőség, de kérjük vegyék figyelembe a koronavírus miatti ügyfélfogadási változásokat!
Az építési feladatokhoz kapcsolódó településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, valamint a településképi véleményezési eljárás lefolytatása továbbra is Üllés
Nagyközségi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. Az ezzel kapcsolatos helyi szabályok
a településkép védelméről szóló 12/2018 (VIII.15.) önkormányzati rendeletben találhatóak, mely interneten a www.ulles.hu honlapon a Rendeletek menüpontban és a Nemzeti
Jogszabálytárban – a https://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek linken – érhető el.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

A Doma-Food Bt. üllési szárítóüzemébe hirdetünk férfiak és nők
számára állást, azonnali belépési lehetőséggel:
• 1 műszakos munkarendbe
• 3 műszakos munkarendbe

raktári munkára
szakképzettség nélkül,
helyi betanítással dolgozót vagy
– villanyszerelő
– targoncás
– rakodógép kezelő
	  végezettséggel
	   rendelkező dolgozót.
Jelentkezés: személyesen, előzetes telefonos időpont egyeztetéssel az alábbi telefonszámon:
Kószó Ferenc üzemvezető: 06-30-436-73-88 (H-P 8-16ig).
Bérezésről: személyesen jelentkezéskor.

Áprilisban varázsfénnyel
Mosolyog a napsugár,
Messzi útról vándormadár-t,
Régi fészke visszavár.
Míg hangosan csivitelve
Szárnyuk lengve integet,
Mint röpködve, szellő szárnyán,
Élvezik az életet.
Nézem őket oly boldogok,
Tán szemük is ránk nevet,
Bárcsak én is sétálhatnék,
Virágok közt most veled.
Kézen fogva, úgy kacagnánk,
Ízlelnénk e sok csodát,
Együtt, ketten elfelednénk,
Mindünk búját, bánatát.
Mikor két szív együtt dobban,
Álomszerű, meseszép,
Madárdalos áprilisban,
Fogni kedvesünk kezét.

Tisztelt Ügyfeleink!
A kialakult járványhelyzet miatt a Négyforrás Nonprofit Kft.-nél sincs
személyes ügyfélszolgálat!
A szállítással kapcsolatos igényeket, illetve észrevételeket bejelenthetik telefonon, illetve emailen.
Kollégáink egészsége védelme érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy megfelelően zárt zsákokban, illetve edényzetben helyezzék
ki mind a kommunális, mind a szelektív hulladékot.
Telefonszám:
+36-70/489-5656
email: ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!"

1%

Második 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

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.)
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Büszkeségfal, a
2019/2020-as tanév
versenyeredményei
Iskolánk tanulói az idei tanévben is nagyon sok versenyen szerepeltek sikeresen. Ezen a falon összegyűjtöttük a szeptembertől március
hónapig megrendezett versenyeken (helyi, területi, megyei, országos) elért legjobb eredményeket. Nagyon sok verseny utolsó fordulóját a szervezők már nem tudták megrendezni.
Gratulálok a Fontos Sándor Iskola diákjainak és pedagógusainak az
elért eredményekhez, sikerekhez.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási
verseny
A Magyar Nyelvtudományi Társaság minden évben meghirdeti a
helyesírási versenyt. Iskolánk diákjai az idei évben is jelentkeztek,
szorgalmasan készültek a megmérettetésre. A tanulók a verseny
helyszínén központilag megadott versenyanyagot kapnak, évfolyamonként más-más tollbamondást írnak, és helyesírási feladatlapot
töltenek ki. Az első fordulóra, a területi versenyre február 26-án került sor, a feladatlapok kijavítása után a következő tanulókat neveztük
a megyei versenyre:
5. osztály: Gárgyán Mercédesz, Lajkó Lia
6. osztály: Wascher Elizabet
7. b osztály: Hódi Kristóf, Tóth Barnabás
8. osztály: Bálint Máté
Sajnos a járványhelyzet miatt elmaradnak a helyesírási verseny további fordulói.
Felkészítő tanárok: Hódiné Vass Magdolna (5. és 8.o.),
		
Nagy Éva (6. és 7.b)

„Mesélj Európa! – Tales from Europe”
A kecskeméti Katona József Könyvtár, az Alternative English School
és a Dél-alföldi Europe Direct Információs Hálózat idén is meghirdette általános iskolás diákok számára az Európa Nyelvi Díjat nyert
„Mesélj Európa! – Tales from Europe” angol nyelvi vetélkedőt.
A felhívásra idén 3 megyéből 24 csoport regisztrált.
A regisztrációkor minden csapathoz rendel a program egy uniós országot. Az elődöntők során az 5-6. osztályosoknak a kisorsolt ország
egy népmeséjét, a 7-8. osztályosoknak pedig egy történelmi eseményét kell bemutatniuk angol nyelven.
Iskolánk mindkét korcsoportban indított csapatot.
5-6. osztály: Black Cherries (Ők Csehországot kapták.)
Csapattagok: Rafael Ákos, Simon Kata, Szalai Vanda, Tordai Veronika, Wascher Elizabet
Felkészítő tanár: Santana C. Nagy Éva
7-8.osztály: The Originals (Ez a csapat Lettországot kapta.)
Csapattagok: Bálint Máté, Bigors Ádám, Borbély Boglárka, Pálnik
Johanna, Szabó Gabriella
Felkészítő tanárok: Szekeres Katalin, Megyeri Péter
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A verseny 2020. március 2-án kezdődött egy, az Európai Unióval kapcsolatos angol nyelvű, online feladatsorral, illetve egy, a csapatok
kreativitását igénylő rövid bemutatkozó videó készítésével.
Ebben a tanévben is a már megszokott nagy lelkesedéssel fogtunk
neki az előfeladatok megoldásának. Az online forduló 4 feladatát
maximálisan teljesíteni tudtuk, de a kisfilm elkészítésére már nem
kerülhetett sor. A koronavírus járvány miatt a szervezők a következő
döntést hozták:
„Az országos, rendkívüli helyzetre való tekintettel a 2020. évi Mesélj
Európa vetélkedő, pontszámokkal, de rangsorolás nélkül, az online
fordulóval lezárul, az elődöntők és a döntő nem kerülnek megtartásra. Minden regisztrált, pontszámmal rendelkező csapat ajándékcsomagot kap, amelyet postán juttatunk el.
Ugyanakkor szeretnénk biztosítani a lehetőséget a játékos nyelvgyakorlásra, ezért várjuk az érdeklődőket a vetélkedő weboldalán kötetlenebb, online feladatokkal – nem rangsorolási szándékkal, hanem
az együtt-játszás öröméért!”

www.ulles.hu

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy részt
veszünk a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen. A megyei fordulót hosszú felkészülés
előzi meg, ami nagy szorgalmat és elszántságot követel meg a versenyzőktől.
Ez a tanév legnagyobb érdeklődést kiváltó
versenye a 2-8. osztályosok körében. Február 21-én 33 fővel vettünk részt a szegedi
megmérettetésen. Évfolyamonként 300- nál
is többen írják a tesztsorokat. 6. osztályig 60,
7-8. osztályban 90 perc áll rendelkezésre.
A tesztsor kitöltése során sok értékes pontot
szereztek diákjaink. A 3 fős 2. osztályos csapat legeredményesebb tagja Szabó Ádám,
a 7 fős 3.-osok közül Sári Zita Aliz, a 4 fős
4.-esek közül Dobi Zalán, a 3 fős 5.-esek közül Lajkó Lia, a 4 fős 6.-os csoportból Szalai
Vanda, a 8 fős 7. osztályosok közül Vereb
Denissza és a 4 fős 8. osztályos versenyzők
közül Valkai Sarolta bizonyította logikus gondolkodását a legeredményesebben.
A versenyt szervező MATEGYE Alapítvány külön értékeli iskolánként
a legügyesebb versenyző munkáját. Idén a 3. osztályos Sári Zita Aliz
kapta jutalmul az elismerő oklevelet és könyvet, felkészítő tanárával
együtt.

A gyerekek felkészülését segítette:
Seresné Ritter Rita ( 2. osztály)
Lajkóné Tari Ágnes (3. osztály)
Szolnoki Tünde Júlia (4. osztály)
Czékus-Deme Zita ( 5-8. osztály)
								
Lajkóné Tari Ágnes
munkaközösség-vezető

Természettudományos versenyek 2019-2020.
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny

Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny

A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány
és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi
szekciója a 2019/2020-as tanévben is meghirdette a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyt.
A verseny célja, hogy a versenyzők irányítottan figyeljék meg, ismerjék meg környezetüket, Magyarország értékeit, szépségeit. Alakítsák ki környezettudatos magatartásukat, legyen igényük a szép
környezetre.
Ebben a tanévben a verseny témája minden korcsoportra vonatkozóan: Hungarikumok a környezetünkben és a Duna-Ipoly Nemzeti Park
természeti értékei.
A versenyre 3 fős csapatok nevezhettek be. A benevező tanulók három írásbeli feladatsort oldottak meg, melyeket a szentesi területi
központba küldtünk.
Az írásbeli feladatok alapján területi döntőn vehettek részt a legjobb
eredményt elért csapatok, ha mind a 3 feladatsort beküldték.
Iskolánkból 3 korcsoportban 5 csapat nevezett a versenyre.

A verseny kiírója, rendezője: a Magyar Természettudományi Társulat
A verseny 3 részből áll. A levelező forduló feladatainak megoldása
után következik a területi, majd a megyei verseny.
Iskolánkból három tanuló jelentkezett erre a versenyre:
– Vereb Denissza (7. a)
– Lajkó Attila (7. a)
– Baló Dominika (7.b)

3-4. osztály:
Német Zoé, Székács, Gergő, Sztarek Fanni (4. osztály)
Nagy Dorina, Nagy Patrik, Nagy Zsanett (4. osztály)
Felkészítő tanár: Szolnoki Tünde
5-6. osztály
Börcsök Bence, Börcsök Csaba, Lajkó Zalán (5. osztály)
7-8. osztály
Gyuris Zsófia, Hódi Kristóf, Tóth Barnabás (7. osztály)
Ocskó Barbara, Tandari Fanni, Trucz Ramóna (7. osztály)
Felkészítő tanár: Kocsisné Hecskó Ágnes

A levelező fordulók után mindhárman részt vehettek a területi fordulón. Két tanuló, Vereb Denissza és Lajkó Attila bejutott a megyei
döntőbe. Ennek megrendezése a kialakult helyzet miatt elmaradt.
Gratulálok minden résztvevőnek.
Iskolánk több tanulója is elkezdte a felkészülést a tanév során tanulmányi versenyekre, melyek a jelenlegi helyzet miatt elmaradtak, illetve esetleg egy későbbi időpontban kerülnek majd megrendezésre.
A Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan Versenyre készült
Hódi Kristóf 7. b osztályos tanuló.
A Herman Ottó Kárpát-medencei biológia versenyre készültek:
Monostori Gellért 7. b osztályos tanuló
Papp Zsombor 8. osztályos tanuló
Székács Árpád 8. osztályos tanuló
Nagyon köszönöm minden tanulónak a kitartó munkáját, lelkesedését. Remélem, hogy a lelkesedésük megmarad és megszerzett tudást, ismeretet a későbbiek során hasznosítani tudják.
Kocsisné Hecskó Ágnes
Természettudományi munkaközösség vezető
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Erasmus

A Fontos Sándor Általános iskolai pedagógusai, valamint hetedik és
nyolcadik osztályos diákjai 2 nemzetközi pályázatban vesznek részt
2019 szeptemberétől 2021 júniusáig. Az egyik pályázat témája a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem, megnevezése Innovative Europe.
Koordinátora Spanyolország (Alcantarilla), együttműködő országok:
Lengyelország (Grudziadz), Magyarország (Üllés), Málta (Sliema),
Olaszország (Vittoria), Törökország (Kütahya). A másik pályázat a
mesélés és az olvasás fontosságának tudatosítását és újbóli népszerűsítését tűzte ki céljául Everybody has a story címmel. Ezt az
együttműködést a magyar partner, azaz iskolánk irányítja. Velünk
együtt dolgozik Macedónia (Kumanovo), Olaszország (Salemi), Románia (Auseu), Törökország (Isztambul) egy-egy általános iskolája.
Mindkét pályázat keretében lezajlottak az első találkozók, az egyik a
lengyelországi Grudziadzban (2019. november 24-29.), míg a másik
(2019. december 8-14.) településünkön, Üllésen került megszervezésre.
A következő találkozóra 2020. március 21-től 27-ig került volna sor a
spanyolországi Alcantarillában. Ide 3 pedagógus és hét diák utazott
volna. A gyerekek pályázat útján kerültek be a csoportba. Feladatuk a résztvevő országok nevezetességeinek, gasztronómiájának,
érdekességeinek bemutatása volt. Poszter, prezentáció formájában
készültek a diákok. A pályaműveket angol nyelven mutatták be. A
zsűri (Péterné Juhari Ágota, Santana C. Nagy Éva, Szekeres Katalin
és Megyeri Péter) előre kiadott szempontok alapján értékelte a pályamunkákat. Összesen 15 diák pályázott, legtöbben nagyon komolyan vették ezt a feladatot. A kapott pontok alapján Baló Dominika,
Berczeli Lili, Hódi Kristóf, Sztojka Tibor, Tóth Barnabás, Trucz Ramóna
és Vereb Denissza utazhatott volna. Már 2020. január 24-én megvásároltuk a repülőjegyeket. Az odautunk Budapest-Milánó (Bergamo
repülőtér) és Milánó-Alicante történt volna. Ennek a repülőútnak
az első szakaszát már március elején törölték, amikor Olaszország
északi részén kirobbant a járvány. Akkor még úgy gondoltuk, hogy
Olaszország elkerülésével, egy másik útvonalon, de utazni fogunk.
Még a Nemzeti Irodánk is ezt tanácsolta, így március 20-i indulással
(Budapest-Valencia) akartunk repülőjegyet váltani. Sajnos a járványhelyzet alakulása végül egyértelművé tette számunkra, hogy ez az út
meghiúsul. Valószínűleg nem véglegesen. A járványhelyzet alakulását figyelembe véve, a partnerekkel egyeztetve kell az új időpontot
majd kiválasztanunk.
Most viszont legfontosabb mindenkinek, hogy vigyázzon magára és a családjára, hogy betartsa azokat az utasításokat, amelyek
megfékezhetik a járványt. Ha ezen túl leszünk, érdemben akkor léphetünk tovább. Van arra is lehetőség, hogy a pályázat futamidejét
6-12 hónappal meghosszabbítva tudjuk megvalósítani mindazt, amit
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vállaltunk. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a repülőjegyek egy
részét már a légitársaság visszatérítette, míg a másik részére ígéretet kaptunk, hogy visszautalják. Tehát pénzügyileg egy későbbi
időpontban is tudjuk finanszírozni az utazást. Természetesen ezen
azok a diákok vehetnek majd részt, akik pályázatukkal korábban már
lehetőséget kaptak erre.
A Délmagyarban is megjelent egy cikk az utazással kapcsolatban,
melynek linkje az alábbi.
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/spanyolorszagbautazhatnak-a-gyerekek-4965771/
A másik utunkra március 29-től április 4-ig került volna sor Isztambulba. Ide szintén 3 pedagógus és 7 diák utazását terveztük. Ezek a
diákok - Mészáros Boglárka, Soós Barbara, Bálint Máté, Papp Zsombor, Péter Dániel, Péter Gellért, Székács Árpád - eddigi, a magyar
találkozó előkészítése és lebonyolítása során nyújtott munkájukkal
érdemelték ki a törökországi utat. Erre az utazásra is már január 24én megvettük a repülőjegyeket. Sokáig reménykedtünk abban, hogy
ez a találkozó megvalósulhat. Március közepétől viszont már egyértelművé vált, hogy ez is meg fog hiúsulni. Ekkor még ezt a járatot
nem törölték, így a repülőjegy árának visszatérítése bizonytalan volt.
Március végére az utazási iroda jelezte felénk, hogy vissza fogják
fizetni a repülőjegyek árát, némi levonás ellenében. Még nem történt
meg a visszautalás, de az ígéret megvan rá. Az Erasmus+ programban azok a diákok vehetnek részt, akik a pályázó intézmény diákjai.
Sajnos a 8. osztályos diákok már a középiskolai beiratkozást követően nem tartoznak iskolánk tagjai sorába, így hivatalosan egy későbbi
időpontban megvalósuló utazáson már nem vehetnek részt. Tervezni
a következő találkozókat csak akkor kezdhetjük, ha a világjárvány
megszűnik. Terveink szerint ennek a 7 diáknak a pályázat futamideje
alatt mindenképpen megteremtjük a lehetőséget, hogy valamilyen
módon kárpótolva legyenek.
Az INNOVATIVE EUROPE pályázatnak még ebben tanévben lenne a
magyarországi találkozója is. Tervezett időpontja június 15-19. Több
mint valószínű, ez a találkozó sem kerülhet megrendezésre ebben a
tanévben. Várhatóan az őszi időszakra kerül át.
Bízunk benne, hogy valamennyi tervezett találkozó és program meg
fog valósulni és diákjaink felejthetetlen élményekkel gazdagodnak
majd.
Addig a legfontosabb, hogy mindenki tartsa be az előírásokat, és
akkor talán van esélyünk átvészelni ezt a mindannyiunk számára szokatlan helyzetet.
Mindenkinek jó egészséget, kitartást kívánunk és kérjük a diákok és
a szülők türelmét és megértését is.
Tasi Zoltánné és Szekeres Katalin

www.ulles.hu

Beiskolázási hírek
Az emberi erőforrások miniszterének 7/2020.(III.25.) EMMI határozata közli a 2020/2021. tanévre történő iskolai beiratkozás rendjét,
melyet a 40/2020.(III.11.) kormányrendelet alapján hozott.
A Nemzeti köznevelési törvény 45. § (2) bekezdése értelmében a
2020/2021-es tanévre tanköteles az a gyermek, aki 2020. augusztus
31. napjáig betölti a hatodik életévét.
Kivétel ez alól az a gyermek, akinek a:
• területileg illetékes szakértői bizottság 2020. január 15-e előtt
kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek, további
egy nevelési évig az óvodai nevelésben történő részvétele javasolt,
• valamint, az akinek a törvényes képviselő kérelmére az Oktatási Hivatal engedélyezte, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben rész vehet.
Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézménye (6794 Üllés, Dorozsmai út 53.) beiskolázási körzete: Üllés Nagyközség közigazgatási
területe.
A kötelező felvételt biztosító körzetes általános iskola 2020. április
28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó, azon gyerekeket, akik
vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola
felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
Kérünk minden Szülőt, hogy erősítse meg a gyermeke beiskolázási
szándékát iskolánkba a Szándéknyilatkozat kitöltésével. A nyilatkozat az iskola honlapjáról letölthető (fontos-iskola.hu) vagy személyesen átvehető a központi iskolában. A kitöltött dokumentumot az

igazgato@fontos-iskola. hu címre kérjük visszaküldeni vagy személyesen behozni az iskolába.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanév
első napján kerül sor. Ezek a dokumentumok a következők: születési
anyakönyvi kivonat, lakcímkártya és TAJ- kártya, személyi igazolvány (amennyiben van).
A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az iskola
felkéri a szülőt, hogy legkésőbb május 15-ig nyilatkozzon arról, hogy
gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit- és
erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri.
A nem Üllésről jelentkezők esetében a jelentkezők szülei április 6-tól
24-ig jelezzék szándékukat (Szándéknyilatkozat), amelyet megtehetnek elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben
személyesen. Az iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a
gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét
biztosító általános iskola vezetőjét is.
Kérjük, hogy telefonon vagy e-mailben jelezzék a tisztelt Szülők azt
is, ha gyermekük az OH engedélyével óvodában marad, vagy ha más
nem körzetes iskolába íratják be.
Szeretettel várjük gyermekük jelentkezését az általános iskolánkba.
Üllés, 2020. április 03.						
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető
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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.
+3630 9636882

Üllési Körkép lapzárta
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2020. MÁJUSI számának lapzártája:
május 18-án, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen
– legkésőbb HÉTFŐN 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!
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
--------------------------------------------------------------------------------------Háztartási varrógép javítása, szervizelése.
Kiskundorozsma, Bölcs utca 34. 70/466-1265
--------------------------------------------------------------------------------------Két 1 ha körüli szántó Üllésen kúttal árammal eladó
06 30 442-5779
--------------------------------------------------------------------------------------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

Családi események
Születési hírek
Hajdu Józsefnek és Jójárt Eszternek április 13-án – 3680
grammal – Sztella nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és
szüleinek!

Házasságkötési hírek

Kővágó Károly Gábor bordányi és Juhász Gabriella Hajnalka üllési lakosok április 14-én
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Halálozási hírek
Jójárt Imre István március 21-én 62 éves korában,
Soós Ferencné (szül: Nagy Mária Ilona) március 22-én 95 éves korában,
Dávid Ferenc március 23-án 51 éves korában,
Maczali Istvánné (szül: Jakab Ilona Katalin) március 26-án 94 éves korában,
Forrai Gyuláné (szül: Seres Rozália) március 27-én 84 éves korában,
Vidéki Ferenc Lajos április 7-én 70 éves korában,
Illés István április 9-én 91 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Biztosítási ügynökség
n

Nyugdíjbiztosítások

n

Életbiztosítások

n

Baleset- és egészségiztosítások

n

Lakásbiztosítások

n

Vagyonbiztosítások

n

Gépjármű-biztosítások

n

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
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

