ÜLLÉSIKörkép

XXVI. évfolyam 6. szám 2020. június

AZ ÜLLÉSI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOM BÚCSÚJA
2020. JÚNIUS 14.

www.ulles.hu

BESZÉLGETÉS

A FEJLŐDÉS ÚTJA

NAGY ATTILA GYULA POLGÁRMESTER ÚRRAL

Mné: – Polgármester úrral korábban készült riportokból, cikkekből
megtudhattuk, hogy milyen fejlesztések várhatók a településen. Ez
a jövő megérkezett, ami ma már a jelen és a tervek beérni látszanak. Milyen fejlesztések zajlanak jelenleg a településen?
N.A.Gy.: – Jelenleg több nagy pályázat megvalósítása is folyamatban
van. Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak kiírt pályázat kapcsán 112 millió forintot nyertünk. Ebből 4 millió forintot költöttünk a Dorozsmai út 14. szám alatti ingatlan megvásárlására. A pályázati forrásból 70 millió forintot fordítunk az önkormányzat
tulajdonában lévő temető teljes rekonstrukciójára, ez magába foglalja
a temető bővítését is. A temető főbb közlekedési útjait térkővel látjuk
el, az utak mentén kandeláberek, valamint padok és hulladékgyűjtők
kerülnek elhelyezésre. A kialakításra kerülő kövezett útvonalak, a világítás megvalósításával az egész temető átláthatóbbá válik, könnyebb és
kényelmesebb lesz a területen a közlekedés. Megvalósul tehát a temetőkert vízrendezése, villanyhálózatának fejlesztése, kertépítés és sétányok kialakítása. Parkolókat hozunk létre a temető körül a Szent Margit
és Jókai utcában. A biztonságot 18 kamerás megfigyelőrendszer fogja
támogatni. A meglévő kerítés felújításra kerül, de további kerítést nem
tervezünk. A ravatalozó épületét is felújítjuk. Új festést fog kapni, illetve
egy új mosdó kerül kialakításra.
Mné: – A templom előtt is munkásokat, munkagépeket láthatunk.
Ott milyen munkálatok folynak?
N.A.Gy.: – Az előbb említett pályázatba raktuk bele a belterületi kerékpárút felújítását is, 38 millió forint értékben, amely a Szabadság tértől
indulóan, a gyógyszertár, a templom, az Alkotóház előtt elhaladva, egészen a Huszár utcáig kerül kialakításra a Dorozsmai út mentén. Piros,
zökkenő mentes térkő burkolatot kap a kerékpárút, mellette egy szürke
térköves sétány valósul meg. Ami még nagyon fontos, hogy a vízelvezető árkok - a régi rácsok helyett - alumínium burkolatot kapnak és ezzel
biztonságossá lesznek téve. A kerékpárút kialakítását, annak idején, a
kerékpárosok biztonságának növelése vezérelte. A jelenlegi fejlesztés is
elsősorban ezt a célt szolgálja, de emellett a település főutcájának összképét emelni fogja, igazán szép és látványos, rendezett hatást eredményez majd. Ebbe a projektbe került bele a belterületi kerékpárút többi
szakaszán előforduló aszfaltburkolati hibák rendezése is.
Mné: – A kerékpárút fejlesztés ezzel a projekttel befejeződik vagy
vannak még tervek?
N.A.Gy.: – Az idei költségvetésbe beterveztük és a nyáron kivitelezésre
kerül a külterületi kerékpárút javítása. Sajnos elég sok hibát kell rendbe
rakni, de így lesz teljes ez a munka. Tervbe van véve a Baromjárási Erdei
Iskola és Szálláshelytől Síposmalomig, majd pedig a megye határig a
kerékpárút kiépítése. Az elképzelés megvalósítása érdekében figyeljük
a pályázati lehetőségeket.
Mné: – Szeged felől Üllésre érkező utazó, a község határában egy
táblát lát, amely szintén egy nyertes pályázatról, egy induló projektről ad hírt. Milyen projekt ez?
N.A.Gy.: – A község határában 150 milliós uniós támogatásból megvalósuló Iparterület létrehozása indul. Erre a célra 2,5 hektáros, közművesített terület lesz kialakítva, szennyvízhálózattal, csapadékvíz
elvezetéssel, ivóvízhálózat fejlesztéssel, közvilágítás kialakításával és
természetesen a belső közlekedést kiszolgáló, aszfaltút építésével. Egyelőre 6-7 ipari telket fogunk értékesíteni. A jövő pedig az, hogy mindenféleképpen szeretnénk majd ezt a területet bővíteni, ami akár a 10
hektáros méretet is elérheti.
Mné: – Jelenleg a megvalósítás hol tart?
N.A.Gy.: – Jelen pillanatban a mély fekvésű terület földdel való feltöltése folyik. A feltöltési munkát már hosszabb ideje végezzük, hiszen
odairányítottam minden építkezésből, különböző beruházásokból pl.
szennyvízcsatornázásból kikerülő földet. A közbeszerzési eljárás lezaj-
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lott, megvan a kivitelező, akivel áprilisban kötöttünk szerződést. A munka elkezdéséhez a megrendelések megtörténtek és ahogy beérkeznek
az áruk pl. különböző betonelemek, kezdődik is a megvalósítás. A helyszínen már felvonultak a kezdéshez a munkagépek.
Mné: – Jól tudom, hogy a település újabb pályázatot nyert csapadékvíz-elvezető csatornák kiépítésére?
N.A.Gy.: – Igen. A tervezett fejlesztésre 200 millió forint támogatást kaptunk. Ez érinteni fogja a Bem József, a Radnai, a Fogarasi, a Fehérvári utcákat és a Szabadság teret. A csatorna mindenhol beton burkolatot kap,
a kapubejáróknál átereszek lesznek kialakítva. Emellett viszont nagyon
fontos az, hogy mérnöki pontossággal be lesz állítva a meder alja és a
gravitációs lehetőségeket kihasználva egy jól működő csatornarendszert
fogunk létrehozni. Jelen pillanatban furcsa lehet, hogy szárazság van és
mi csatornarendszer fejlesztéssel foglalkozunk, de nem szabad elfelejteni, hogy Üllés, a belvíz tekintetében, veszélyeztetett terület és az időjárás
is szélsőséges jelenségeket mutat, ezért erre is időben kell készülni.
Mné: – A Magyar Falu Programban több területen is lehet pályázni.
Az önkormányzat milyen témában nyújtott be pályázatot?
N.A.Gy.: – A tanyagondnoki szolgálat támogatására, itt 8 személyes
gépjármű beszerzésre pályáztunk, illetve egy másik témában, eszközfejlesztésre, ami a közterületek karbantartását fogja segíteni, ami traktor
beszerzését jelenti kiegészítőkkel pl. raklapvillával, pótkocsival, vonólappal, rézsűmulcsozóval. Mind a két pályázat sikeres volt és 15-15
millió támogatásban részesült. A Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtottunk be „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/
felújítás” című kiírásra. 30 millió forintra pályázunk. Nyertes pályázat
esetén a Huszár utca felújítását, szélesítését tervezzük.
Mné: – Milyen tervek vannak a jövőre nézve?
N.A.Gy.: – Mondhatnám, hogy „Ó hát, űrbázist fogunk építeni…” De
nem! A községben még sok a tennivaló, a megvalósítandó feladat,
rengeteg elképzelésünk van, ezért jó értelemben, sokkal földhözragadtabb tervekben gondolkodom. Most kaptuk az értesítést, hogy nyert
egy újabb pályázatunk. Ez a projekt lehetővé teszi a Babarczi-ház teljes
felújítását, ami magába foglalja szálláshely kialakítását, valamint a műhely teljes rekonstrukcióját. A pályázati támogatás 75 %-os és 25 %
önerőt kell vállalnunk, így a projekt 32-33 millió forintba fog kerülni. A
szálláshely 8-10 fő befogadására lesz alkalmas. Kialakításra kerül konyha étkezővel, fürdő, WC, az udvaron kisebb játszótér és grillezési, főzési
lehetőség is. Turisztikai vonzerőként megmarad Babarczi Jani bácsi
műhelye, ami kiállító helyiség lesz. A gyűjteménynek szeretnénk méltó
helyet biztosítani, ahol megtekinthetők a díszhordók, a kádármesterség
különböző szerszámai, ahol erről a szakmáról képet kaphat az érdeklődő. Mivel az alpolgármester úr, Juhász Attila volt Jani bácsi egyik
utolsó gyakornoka, már meg is beszéltük, hogy megmutatja a hordókészítés különböző munkafázisait és így lesz teljes a kép.
Riportot készítette:
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár ig.
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TÁJÉKOZTATÁS

VESZÉLYHELYZET MEGSZŰNÉSÉRŐL, JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG BEVEZETÉSÉRŐL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy az Országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. LVII. törvényt,
amely 2020. június 17. napjával lépett hatályba. E törvény felhatalmazást adott a Kormánynak arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetet az
Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint szüntesse meg. A Kormány
a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendeletében a veszélyhelyzetet
megszüntette, amely 2020. június 18. napjával lépett hatályba,
figyelemmel a miniszterelnök 41/2020. (VI. 17.) ME határozatára.
A veszélyhelyzet megszüntetésével egyidejűleg a Kormány 283/2020.
(VI. 17.) Kormányrendeletében az egészségügyről szóló 1997. évi CLX.
törvényben foglaltakra tekintettel Magyarország egész területére
egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be, amely járványügyi készültség fenntartásának szükségességét a Kormány 3 havonta felülvizsgálja. A rendelet legkésőbb
2020. december 18-ig marad hatályban.
A védelmi intézkedésekre vonatkozó korábbi Kormányrendeletek 2020.
június 18. napjával hatályukat vesztették.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló
285/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet az alábbi intézkedéseket vezette be, amely rendelkezések 2020. június 18. napjától hatályosak:
1. Védelmi intézkedések

A korábbiakban alkalmazott védelmi intézkedések többsége megszűnt
ugyan, de arra kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy mindenki lehetőségei szerint vigyázzon magára, családtagjaira, embertársaira, hogy elkerüljük közösen a járványhelyzet újbóli kialakulását.
Üllés, 2020. június 18.
Tisztelettel:
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy július 6-án, hétfőn 16-18 óráig alpolgármesteri fogadóórát tartok a Déryné Művelődési Házban, a falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével, mindenki
köteles tömegközlekedési eszközön, valamint üzletben történő
vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen -kötelesek a szájat és az orrot
eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
Ezen védelmi intézkedések megszegése a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239/A § (1) bekezdésében meghatározott szankcióval sújtható.
2. A zenés, táncos rendezvények megtartására vonatkozó
rendelkezések
A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos
rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény
(a továbbiakban: rendezvény) függetlenül annak nyilvános vagy
nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket
– egy időben nem haladja meg az 500 főt.

Horváth Mihályné, Irénke néni június 19-én töltötte be 90. életévét.
Ebből az alkalomból Nagy Attila Gyula polgármester köszöntötte Őt
otthonában, családja körében és adta át Orbán Viktor miniszterelnök
úr köszöntő levelét, valamint az önkormányzat ajándékát.
Jó egészséget és még szép, hosszú nyugdíjas éveket kívánunk!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztatom Önöket továbbá arról, hogy a mai naptól Önkormányzatunk és Intézményei, továbbá a Napos Piac a veszélyhelyzet kihirdetése (2020. 03. 11.) előtti nyitvatartási és ügyfélfogadási rend szerint
működnek.
A jelenlegi hatályos jogszabályok alapján megszűnt tehát a 65 év
feletti korosztály számára fenntartott kötelező idősáv, illetőleg a 1,5
méteres védőtávolság betartására, - az üzletekben történő vásárlás,
tömegközlekedési eszköz használatának kivételével a szájmaszk, vagy
orrot eltakaró kendő, sál használatára vonatkozó kötelezés.

ÁLLATORVOSI HÍREK
július 4-5.
július 11-12.
július 18-19.
július 25-26.

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

06-20/973-9149
06/30/9986-139
06/30/3245-032
06/30/9653-114
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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:
május 22-én döntöttem:
– „az ISPA hulladékgazdálkodási projekt megvalósítása érdekében
– Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével – létrejött konzorciumi megállapodás felmondása rendes felmondással”
tárgyú előterjesztés elfogadásáról,
– egyes hulladékudvarral kapcsolatos döntésekről.
május 28-án döntöttem:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
készült beszámoló elfogadásáról,
– az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. 2019. évi közüzemi szolgáltató tevékenységéről készült tájékoztató elfogadásáról,
– az NKM Energia Zrt. 2019. évi közüzemi szolgáltató tevékenységéről készült tájékoztató elfogadásáról,
– NKM Áramhálózati Kft. 2019. évi közüzemi szolgáltató tevékenységéről készült tájékoztató elfogadásáról,
– az Alföldvíz Zrt. 2019. évi közüzemi szolgáltató tevékenységéről
készült tájékoztató elfogadásáról,
– A Szegedi Kéményseprőipari Kft 2019. évi közüzemi szolgáltató
tevékenységéről készült tájékoztató elfogadásáról,
– FBH-NP Nonprofit Kft. 2019. évi közüzemi szolgáltató tevékenységéről készült tájékoztató elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési jelentéséről készült beszámoló elfogadásáról,
– a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról
készült beszámoló elfogadásáról,
– az Üllés Nagyközség 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről készült rendőrségi beszámoló elfogadásáról,

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET
HÍREI

Mozgáskorlátozott egyesület következő csoport gyűlése 2020. július
10-én, pénteken 15.00 órától lesz.
Helyszín: Napos piac épülete ill. udvara!
Téma: elmaradt tagdíjak befizetése, további programok, megbeszélés, ügyintézés, segítségnyújtás, tájékoztatás a megyei egyesület
helyzetéről, új jogszabályokról!
Szeretettel várunk minden régi és új belépni kívánó tagot!
Vezetőség,
Füredi Andrea csoporttitkár

ÉLETMÓD KLUB
Életmód klub következő összejövetele 2020. július 16-án, csütörtökön 17.00 órakor lesz.
Gyülekező a Napos piac épülete előtt, ezt követően az üllési tóhoz
megyünk piknikezni! Tervezett előadó is lesz, és vendégül hívtuk Kopasz István plébános urat is!
Aki akadályoztatva van a kijutásban személyautóval visszük ki!
Szeretettel várunk minden régi és új tagunkat, valamint az érdeklődőket is.
Füredi Andrea
klubvezető
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– az Üllési Polgárőr Egyesület Üllés Nagyközség 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről
szóló beszámoló elfogadásáról,
– a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi beszámolójának elfogadásáról,
Zárt ülés keretében döntöttem:
– Étkezési térítési díjhátralékról,
– A Déryné Művelődési Ház és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) állásra beérkezett álláspályázat elbírálásáról. A pályázati
felhívásra 1 pályázat érkezett be. A jogszabály által előírt pályázati-véleményezési eljárást követően döntöttem az érvényes pályázatot benyújtó Meszesné Volkovics Szilvia jelenlegi igazgató
újbóli – 2020. július 1 – 2025. június 30-ig terjedő időszakra szóló
kinevezéséről.
A május 28-i nyílt ülés keretében az alábbi rendeleteket alkottam:
– Az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének
szabályairól szóló 2/2020.(II.19.)önkormányzati rendelet 1. sz. módosítására,
– Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének
szabályairól szóló 2/2019.(II.13.)önkormányzati rendelet 4. sz. módosítására.
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

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
A Kormány 282/2020 (VI. 17.) Korm. rendelete alapján a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár közösségforgalmi területei korlátozás nélkül
látogathatók, könyvtári és egyéb szolgáltatásaink igénybevehetők.
Nyitvatartásunk – a vészhelyzet előtti rendre tér vissza.
Várunk mindenkit szeretettel!
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

www.ulles.hu

FELHÍVÁS!

KONYHAI HÍREK

TISZTELT EBTULAJDONOSOK!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezik az állat tartásának általános szabályairól, többek között arról, hogy
az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának,
fajtájának, és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről
gondoskodni.
Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról!
Felhívom minden ebtartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az ebet megfelelő, biztonságos
helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően meg
kell kötnie a szökésveszély megakadályozása érdekében.
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható.
A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdése szerint:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy
kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi
vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz,
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház
(lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát,
szabálysértést követ el.
Nem szabálysértést, hanem bűncselekményt követ el az a személy, akinek a
felügyelete alatt álló kutya a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülést (súlyos
testi sértés) okoz. A 8 napon belül – gyógyuló könnyű testi sértés csak szándékosan követhető el, és magánindítványra indul az eljárás.
Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen - saját költségén - állatorvossal beoltatni. A 4 hónaposnál
idősebb ebet csak chippel megjelölve lehet tartani.
Az eb tulajdonosa és tartója a Polgármesteri Hivatalba – az önkormányzati Ebnyilvántartásba való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat
ebösszeíró adatlapon bejelenteni. Ebösszeíró adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról a www.ulles.hu oldalról. (Közérdekű adatok – Általános Közzétételi Lista menüből - II/6 pont alatt)
Közterületeink zavartalan használata, a településen élő emberek testi épségének, vagyonának megvédése, a kutyatámadásokból fakadó
személyi sérülések számának a lehető legkisebb mértékűre szorítása
érdekében felhívom minden ebtulajdonos figyelmét, hogy úgy tartsa
ebét, hogy azok se éjszaka, se nappal az utcán szabadon ne kóboroljanak, anyagi kárt ne okozzanak és a lakók testi épségét, egészségét
ne veszélyeztessék!
Kérem továbbá azon ebtartókat, akik az ebnyilvántartásba történő
adatszolgáltatási- bejelentési kötelezettségüknek ezidáig nem tettek
eleget, annak haladéktalan pótlásáról intézkedni szíveskedjenek!
Együttműködésüket köszönöm!
Üllés, 2020. június 18.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati Konyha nyitvatartási ideje
hétfőtől péntekig:
7-15 óra.
A júliusi térítési díj befizetésének időpontja:
július 1 – július 10-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés: július 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!
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható) e-mail: konyha@ulles.hu
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

TÁJÉKOZTATÓ A II. SZÁMÚ
HÁZIORVOSI KÖRZET JELENLEGI
MŰKÖDÉSÉRŐL
A járványügyi veszélyhelyzet 2020. június 18. napján megszűnt
ugyan, de az alábbi rendelkezéseket továbbra is szeretnénk fenntartani:
– A recepteket továbbra is e-mail, vagy telefonos konzultáció
alapján az elektronikus egészségügyi térbe (EESZT), vagy ismertebb nevén a „felhőbe” tesszük fel. (a gyógyszer a gyógyszertárban TAJ kártya és személyi igazolvány segítségével
váltható ki) Kiváltása csak személyesen, vagy meghatalmazás útján történhet, kérem gondoskodjon időben hozzátartozó,
gondozónő meghatalmazásáról, ha nem Ön váltja ki a gyógyszerét! Telefonhívását hétfőn, kedden, szerdán 14-15 óra között várjuk!
– június 08-tól a délutáni rendeléseket fenntartjuk a szűrővizsgálatokra, ezért ekkor ezen kívül csak sürgősségi ellátást és
telefonos tanácsadást végzünk.
Megértésüket köszönjük!
– Az időpontra történő betegvizsgálatokat továbbra is fenntartjuk 9-11-ig. Sürgős esetben 7:30-9-ig időpont nélkül lehet
jönni. Délelőtt a telefonhívásokat kérem kerüljék, hogy a személyesen megjelent paciensekre tudjunk figyelni.
Laborvizsgálatok rendje visszaállt: kedd-szerda-csütörtök reggel,
kizárólag beutalóval, időpontra lehet jönni. Időpontot hétfőn, kedden, szerdán 14-15 óra között kérhetnek.
Megkezdtük a praxisunkhoz tartozó személyek gondozási kontrollra, státusra, vagy szűrővizsgálatokra való berendelését.
Eddigi példa értékű együttműködésüket megköszönöm és remélem a továbbiakban is hasonlóan tudunk együtt dolgozni!
Dr. Csonka Erika háziorvos
62/282-052
medicsiulles@gmail.com
ERódium rendszer
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BIZTONSÁGBAN INDULJON A NYÁR!
A nyári időszak beköszöntével kezdetét veszi a turisztikai szezon
Csongrád megyében is.
A gondtalan pihenés eltöltése érdekében, íme néhány fontos
információ, amelynek figyelembevételével elkerülhető az áldozattá válás:
– Vagyontárgyainkra, iratainkra igyekezzünk minden helyzetben fokozottan ügyelni!
– A pénztárcát, iratot, telefont ellenőrizhető, biztonságos helyre tegyük! (kabát belső zsebébe, olyan zárt táskába, melyet a kézre
tudunk erősíteni, vagy ruházat alatt nyakba akasztott, illetve elől
hordott táskába)
– Ha forgalmas helyen hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő
személyt látunk magunk mellett, tekintsük azt figyelmeztetésnek,
és legyünk fokozottan óvatosak!
– Ne hagyjuk őrizetlenül a bevásárlókocsira helyezett táskát, mert
a vásárlás ideje alatt a tolvajok néhány másodperc alatt eltulajdoníthatják azt!
– Hasonlóan járjunk el a szórakozóhelyeken is, hisz az ilyen jellegű
bűncselekményeknél a tény-leges kárérték mellett plusz kiadásként jelentkezhet az iratok beszerzésére fordított pénz és idő!
– A gépjármű sem biztonságos tárolóhely. Semmilyen értéket, csomagot ne hagyjunk látható helyen, és lehetőleg megfelelően biztonságos, őrzött parkolót vegyünk igénybe! Bankkártya eltulajdonítása esetén azonnal le kell azt tiltatni, gépkocsi- vagy lakáskulcs
ellopása esetén ajánlott a zárcsere!

– Nyaralás előtt szóljunk szomszédunknak, rokonainknak. Tudják,
hogy meddig leszünk távol, kérjük őket a postaláda kiürítésére!
– Idegenekkel ne közöljük távollétünk időtartamát! Tehát a közösségi médiában se tegyünk közzé erre vonatkozó posztokat.
– Csak megbízható személynek, rokonnak, szomszédnak hagyjuk
meg elérhetőségeinket!
– Lakáskulcsot ne tegyünk a bejárati ajtó közelében található „biztos” rejtekhelyre (lábtörlő, villanyóraszekrény)!
– Kulcsainkat ne tartsuk igazolványainkkal egy helyen, mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” segítséget adunk pontos lakcímmel,
autórendszámmal a betörőknek!
– Sport, játék, strandolás közben is vigyázzunk értékeinkre! Nagyobb összeget ne vigyünk ki a strandra! Amiket feltétlenül szükséges magunk-kal vinni, tároljuk biztonságos helyen, lehetőség
szerint a strand széfjében!
– A nyakban viselhető, vízhatlan pénztárca szintén nagyszerű megoldás a tolvajok ellen.
Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112 vagy
107-es telefonszámot!
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
(részlet a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztályának 2020. júniusi Hírleveléből)

FALUGAZDÁSZ HÍREK

HULLADÉKGYŰJTÉS

Másodvetések bejelentése:
Az egységes kérelemben adatváltozásként kell bejelenteni a másodkultúra tényleges vetését – majd a betakarítást/beforgatást is – 15
napon belül elektronikus úton.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:

A fűszerpaprika-termelők ismét igényelhetik a csekély összegű
támogatást fémzárolt vetőmag vásárlására
Kamarai tagdíjbevallás: 2020-as tagdíjbevallás és fizetés időszaka
ősszel lesz.

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)

Ügyfélfogadás csak telefonon előre egyeztetett időpontban.
Megértésüket köszönjük:
Halász Zsolt
30/3372535

Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853

Szállítási napok: 2020. július 7-e, KEDD!, július 21-e, KEDD

A hulladékszállítást végző dolgozók egészsége védelme érdekében
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy megfelelően zárt zsákokban, illetve edényzetben helyezzék ki, mind a kommunális, mind a szelektív
hulladékot.
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpontok: 2020. július 14-e, KEDD és július 28-a,
KEDD.
Júniustól a maximálisan kihelyezhető zsákok, illetve kévék száma: 5
db zsák vagy 5 db kéve.
Zöld zsákot hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán tudnak igényelni.
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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PLÉBÁNIAI HÍREK

Május hónap végén egy szombat délelőtt
23 önkéntes a településünkön található útszéli keresztek környékét kis csoportokban
rakta rendbe. A reggeli templomkerti találkozó után gyorsan megtörtént a feladatok
kiosztása és a vártnál több segíteni vágyó
3 óra alatt elvégezte a tervezett munkát.
Volt, aki kapált, virágot ültetett, borostyánt
vágott, szegélynyíró géppel vagy motoros
fűrésszel dolgozott. A munka végén újból
találkozott a csapat, és hálával fogyasztották el a szerény ebédet.

Hálásan köszönjük a segítséget, az időt, a
szervezést! Isten fizesse meg munkájukat!
Templomunk védőszentjének ünnepe, a
templombúcsú és Úrnapja egybe esett. Az
előkészületi munkálatokban sokan segítettek, és mindenki megtalálhatta a számára
legmegfelelőbb feladatot. Volt, aki takarított, pakolt, oltárt készített a körmenethez, szirmot gyűjtött. A templom melletti
nagy fák árnyékában kihelyezett padokon
már maszk nélkül mosollyal köszöntötte
egymást sok ismerős. Megható volt látni,
hogy a mosolyok, összeintegetések menynyire szabadon tudtak összekapcsolni bennünket egymással. Meghívott szónokunk,
Gál József atya lendületes és tanulságos
prédikációja többek szívét megérintette. Tanításában helyet kapott a humor, a
mély tartalom és az emberség is. Kihangsúlyozta, hogy lelki egészségünk forrása
valójában ki is. Említést tett Páduai Szent
Antal alázatosságáról, mely ezekben az
időkben fontos lehet számukra is. Úrnapja a legünnepélyesebb hitvallás, mellyel
az Egyházhoz való tartozásunkat fejezzük
ki. Napjainkban, amikor trénerek mentális
megerősítésről beszélnek, akkor községünkben Szent Antal alázatos útján járva
örömmel valljuk meg munkánkkal, tanulmányaikkal, családi szeretetünkkel, hogy

számukra a legjobb tréner Jézus, és erősségünk forrása az Eucharisztia. Köszönjük
Simon Zoltán diakónus szeretetteljes jelenlétét is ünnepünkön! Hálásan köszönjük a
búcsúi előkészületekben és utómunkálatokban segítséget nyújtók munkáját! Kérjük Isten áldását munkájukra, családjaikra!
Templomunk fölszentelésének 20. évfordulóját ünnepeljük 2021-ben. Ennek kapcsán
képeket, emlékeket gyűjt a Plébánia. Arra
kérünk mindenkit, akinek van fényképe a
régi templomról, az új építéséről, a plébánia épületéről, templomi, családi eseményről vagy egyházi ünnepről, juttassa el a
plébániára neve és címe megjelölésével. A
képeket digitalizálás után visszajuttatjuk a
tulajdonosoknak.
Templomunk 20 év után felújításra szorul:
a szabadban levő fal részeinek festése, a
kisebb beázások kijavítása szükséges. Árajánlatot kértünk egy vállalkozótól.
Nyári hittanos tábort szervezünk a szokott
módon Forráskúttal és Zsombóval karöltve.
A tábor július 6-a és július 10-e között lesz
megtartva, Zsombón. Sok játékot, kézműves foglalkozásokat és egynapos kirándulásokat ígérnek az érdeklődőknek. A hitoktatóink várják a jelentkezőket.
Molnár Dolli

BÚCSÚK EREDETE
Valamennyi búcsú a szentek tiszteletére, emlékére hívja fel figyelmünket minden igaz hívőét - és nem hívőét egyaránt.
A szentek pozitív tetteikkel az emberért, emberiségért cselekedtek, úgy fizikailag, mint lelkileg.
Nemes tevékenységük értéke örökre fennmaradnak, amíg ember
él a Földön. Valamennyien az emberek, emberiségnek védő-szentjeivé lettek a történelem folyamán. Páduai Szent Antal portugál
nemesi családból származik. Eredetileg Fernando névre keresztelték. Körülbelül 16 éves lehetett, amikor belépett az Ágostonrendi
kanonok közé. Ekkor vette fel az Antal nevet, védőszentjéül Remete
Szent Antalt választva.
1220-ban átlépett a Ferences rendbe, és misszionáriusként Marokkóba indult. Beteg lett, haza kellett térnie. A hajó viharba került,
Szicília partjaira verődött. Rövid ideig itt élt, itt vett részt 1221ben a ferencesek generális káptalanján. Ekkor találkozott Assisi
Szent Ferenccel. Antal feltűnt szónoki képességével. Megbízták,
hogy prédikáljon Itáliában a karthonoknak, Dél-Francia országban
az albingenseknek, valdenseknek.1227-ben tér vissza Itáliába. Itt
prédikátor és tartomány főnök lesz. Bolognai Egyetemen ferences
lektor volt.
1231-ben ütközetben Pádova felé halt meg.
1232-ben IX. Gergely pápa szentté avatta. Páduai Szent Antal
a szegények védőszentje. A katolikus templomokban szobra előtt
található a Szent Antal persely, a rászorulók számára felajánlott
adományok gyűjtésére szolgál.
Sírja a pádovai Szent Antal- bazilikában található, híres zarándokhely. Ünnepe június 13.
Árpád központon, azaz Üllésen 1900 óta tartanak búcsút, amióta
a templom áll.

A templomot Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték fel, ahol
az ünnepi napon délelőtt Istentiszteletet tartanak, délután pedig igazi népünnepélyen vesznek részt a helyiek, rokonaik és a
környekbeliek.
Szómagyarázat:
kartharok = itáliai nép- és valláscsoport
albigensek = Fr.o.-ban keresztényellenes mozgalom
valdensek = D.Fr.o.-ban 12. szd. végén keletkezett mozgalom,
őskereszténységet akar
Üllés, 2020.06. 16.
Seres Lajos

KÖSZÖNET


A Déryné Mƾvelƅdési Ház és Könyvtár köszönetet
mond Zöld Marianna, szegedi lakosnak az
intézménynek adományozott és az alkotóházi
foglalkozásokon felhasználható kézmƾves anyagokért
ésSoósnéKószóEtelka,üllésilakosnaka2db,kiállítási
tárgyként
felhasználható
varrógépekért
és
varrócérnákért.

MeszesnéVolkovicsSzilvia
DérynéMƾvelƅdésiHázésKönyvtárig.
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EMLÉKEZÉS BÁTYÁMRA
HUNYADVÁRI ISTVÁNRA
TISZTELETTEL KÖSZÖNTÖM AZ ÜLLÉSI
LAKOSOKAT!
Ketten voltunk testvérek, Csorváson nevelkedtünk. Bátyám már másodikos gimnazista korában kezdett a versfaragással foglalkozni, mely szokása élete végéig elkísérte.
Úgy emlékszem, ez volt az első verse, melyet most emlékezetből leírok:
Séta a ligetben
Sétálgatok a ligetben
Veled vagyok képzeletben
Dalolom az "őszi rózsát"
Emlékszem, ez volt a nótád
Idestova már egy éve
Hogy lestelek mindig félve
Gyáván néztem két szemedbe
Titkon vártam szerelmedre.
Együtt jártunk áprilisban
Szakítottunk, tudom igy van
Mégis látni szeretnélek,
Felidéznek az emlékek!
Írta: Hunyadvári István,
Megjelent a Bcsabai gimn. újságjában.
Az üllési látogatások során mind a három
iskolaegységet is felkerestem, s a lehetőségekhez mérten igyekeztem az általam is írott,
s az általam szerkesztett könyvből ajándékozni a tanulók részére, mely az alábbi címet
viseli: "Magyar galamb fajtáink és a galambsport. "Ha időm engedte, szívesen tartottam
a gyermekek részére előadást is, s ebben
mindig SÁPI ZOLTÁN Igazgató Úr is segítségemre volt.
Megdöbbentünk a szomorú hír hallatán.
Azért, mert életed során mindig is szeretted a
társaságot, s a barátságot. A temetési szertartás alkalmával tapasztalhattuk azt, hogy a
majdnem ezer ember, KIK ott voltak, Téged
is szerettek!
"Isten áldja lelked az égben és emléked itt a
Földön!"
"Nélküled szomorú lesz már az életünk, mert
jó volt az, hogy voltál nekünk!"
DRÁGA BÁTYÁM! NYUGODJ BÉKÉBEN!
Tisztelettel:
Hunyadvári Árpád
ny.mérnök-tanár

LOTTÓZÓ NYÍLT!
Lottózó nyílt a Nemzeti Dohányboltban
a CBA-val szemben!
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APÁK NAPJA
Magyarországon június harmadik vasárnapján ünneplik Apák napját.
Sok szeretettel köszöntünk minden Édesapát, Nagyapát, Dédapát ezen a szép,
jeles ünnepen!
A 20. század elején kezdték el megtartani
az anyák napja párjaként.
Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik
ilyenkor.
Ünnepségeken emlékeznek az apákra,
nagyapákra, és a többi férfi elődökre.
Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik.
Ezen a napon általában ajándékkal kedveskednek az apáknak, és ilyenkor a család is együtt van.
Apák napjára
S. Dudás Mária
Harmatgyöngyön víg napsugár,
Fénylőbben csillog ma,
Hűs szellővel adja hírül,
Itt van apák napja.
Köszönjük, hogy tanítanak.
Jóra, tiszteletre,
Fáradt kezük simítása
Gyógyír minden sebre.
Gondos évek a hajukba
Ezüst szálat szőnek,
Míg szerető mosolyuktól,
Gyermekek megnőnek.
Kedves szóval köszöntünk ma,
Hálás tisztelettel,
Minden apát, és nagyapát,
Szívből szeretettel.

EGÉSZSÉGPERCEK:
FÓKUSZBAN
AZ „EGÉSZSÉG”
A MÓRAHALMI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA (EFI) ROVATA

Mi az egészség?
Kezdetben a betegségeket tudtuk könnyen meghatározni, ezért egészségesnek azt tekintettük, aki
nem beteg. Ezen hagyományos elképzelés szerint
az egészség egyszerűen nem más, mint a betegség hiánya. Az egészség azonban ennél több! Az
Egészségügyi Világszervezet egy új szemléletű
idealisztikus egészség-meghatározást javasolt,
miszerint „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem pusztán a betegség vagy
fogyatékosság hiánya.”. Akkor vagyunk tehát
egészségesek, ha a testrészeink, szerveink épek és
megfelelően működnek, azaz el tudják látni feladatukat. Ha kiegyensúlyozottnak érezzük magunkat,
nem stresszelünk állandóan, tudunk örülni az élet
örömeinek és megfelelően ki tudjuk fejezni érzéseinket. Ha vannak társaink (családtagok, barátok,
ismerősök) akikkel megoszthatjuk pl. élményeinket, érzéseinket. Ha van hol aludnunk, ha van mit
ennünk-innunk, ha van ruhánk, amit felvegyünk, ha
van lehetőségünk megfelelően tisztálkodni.
Miért fontos az egészség?
Ahhoz, hogy dolgozni, kikapcsolódni vagy például sportolni tudjunk egészségesnek kell lennünk.
Egészség nélkül nehezen tudjuk megvalósítani önmagunkat és vágyainkat, nehezen tudjuk betölteni
szerepeinket és ellátni feladatainkat, örömmel élni
az életünket. A teljes és boldog élet alapfeltétele az
egészség. Az egészség érték!
Mi befolyásolja egészségünket?
Az egészségi állapotunkat az életmód, a környezet,
a genetika (öröklött tulajdonságok) és az egészségügyi ellátó rendszer határozza meg. Az életmód és
a környezet összességében kb. 60%-ban felelős
egészségünkért, az egészségügyi ellátórendszer
csupán 10%-ban. Ebből adódóan az egészséges
életmód és az egészséges környezet kialakításának
támogatásával jelentősen javíthatjuk egészségünket.
Kövesse rovatunkat a következő alkalommal is,
amiben az egészséges életmódról olvashat!
Dr. Pipicz Márton
EFI vezető

www.ulles.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A hetedik osztályos tanulók és osztályfőnökeik köszönetet mondanak
a szülőknek, akik munkájukkal vagy felajánlásaikkal hozzájárultak a
ballagás sikeres előkészítéséhez és lebonyolításához.
Segítőink voltak: Ambrus Erzsébet, Berczeliné Juhász Ágota, Bódi
László és Bódi Lászlóné, Czékusné Farkas Mónika, Gyóni Erzsébet,
Hódiné Vass Magdolna, Kiss Ilona, Tóthné Bóka Gizella, Vass Amarilla, Külön köszönjük a gyönyörű virágokat Ambrus Erzsébetnek és
Kucseráné Deák Tündének. Köszönjük a pogácsát Kálmán Ferencné
Terikének és Kálmán Szilviának.

KÖSZÖNET

Köszönetet mondunk a Fontos Sándor Általános Iskola pedagógusainak és minden dolgozójának, az Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének, technikai csoportjának, az Önkormányzati Konyha
alkalmazottainak, valamint a Déryné Kulturális Központ munkatársainak a nyolc év során nyújtott segítségükért ballagásunk alkalmából:
a ballagó nyolcadikosok és szüleik
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„EGY IFJÚ TERMÉSZETTUDÓS” MEGFIGYELÉSEI
A falu külterületén, az Árpád-dűlőtől pár kilométerre található az üllési láprét, a Kerekesrét. Ez a rét helyi védettségű, mert számtalan védett növény található itt, mint például
a fátyolos nőszirom, a szibériai nőszirom, a
kisfészkű aszat és a mocsári kosbor. Mivel
ezek a növények ilyenkor május közepén
nyílnak, ezért kimentem pár fotót készíteni
róluk. Csakhogy nem a virágok voltak a
legérdekesebbek, hanem a madarak. Tucatnyi védett madarat láttam, néhányról még
fotót is tudtam készíteni. Ilyen itt élő védett
madarak a fekete harkály, a kis-, a középés a nagy fakopáncs, a zöld küllő, a parlagi
pityer, a sárga billegető, a barázdabillegető,
a tövisszúró gébics, a nagy őrgébics, a fehér gólya, a nagy kócsag, a vörös vércse, a
búbos banka, a szalakóta és a gyurgyalag.
Ezek közül néhányról bővebben is beszélnék.
A múlt héten, a réten sétálva egy facölöpön
ülő madárra lettem figyelmes. A távolság
miatt fogalmam sem volt, hogy milyen madár lehet. Majd előkaptam a fényképezőgépemet és lefotóztam. Mikor ránagyítottam
a képre, nem akartam hinni a szememnek,
egy gyurgyalag volt. A gyurgyalag Magyarországon fokozottan védett, és Európa
legpompásabb madara. A madár melle és
hasa türkiz, feje és dolmánya barnás, míg
vállfoltja és torka aranysárga, szemsávja
pedig fekete. Életmódjáról érdemes tudni, hogy rovarevő, kedvence a méh, ezért
méhész madárnak is nevezik. Fészkét löszvagy homokfalba vájja, ilyen helyet találtam
a rét melletti tehénitatók körül. A madarak a
fal és a fák között cikáztak, hetet számoltam
össze. Mivel a gyurgyalag egy igen kényes
madár, ezért elég nagy szó, hogy nálunk is
megtalálható.
Ugyanezen a napon, sétám során éles hangra lettem figyelmes az olajfa lombja felöl.
Mikor közelebb mentem a fához, egy kobaltkék madár repült ki a lombok közül, egy
szalakóta. A szalakóta hazánkban szintén
fokozottan védett. Kinézete, alakja nagyban
hasonlít a gyurgyalagéra, csak a szalakóta
teljesen kék.
Ezt követően két búbos banka szállt ki a bozótosból. Ez a madár a rigónál kisebb nagy-
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ságú, baracksárga színű, fejét tollbóbita
ékesíti.
A rétet járva mindig találkoztam egy ragadozó madárral, de sosem tudtam megállapítani, hogy milyen madár lehetett. Ezen a
napon szerencsém volt, mert egy a hozzám
közeli kiszáradt fára szállt le. A rejtélyes madár, egy vörös vércse volt. Nagyon megörültem, hiszen ő az egyik kedvenc madaram.
A fent említett négy madár, hazánk legszebb
madarai közé sorolható. Ebből a sorból már
tényleg csak a jégmadár hiányzik…. Persze
ezeken a madarakon kívül, még sok különleges madár él itt. Ilyen a tövisszúró gébics,
mely nevét arról kapta, hogy zsákmányát
tövisre szúrja… és hogy miért? Mert a tövisszúró itt raktározza a fölös táplálékot,
amit már nem tud elfogyasztani, hogy aztán
később visszajárjon egy-két falatért. Tehát
ne lepődjünk meg, ha felnyársalt bogarakat
vagy kisebb rágcsálókat találunk egy-egy
keskenylevelű ezüstfa (olajfa) ágán. Maga a
madár veréb nagyságú, melle és hasa vajszínű, begye fakóbb, háta és fejeteteje szürke, szárnya gesztenyebarna és szemsávja
fekete.
Közeli rokona a nagy őrgébics. Nevét onnan
kapta, hogy régebben a solymászok kalitkában tartották, mert más-más hangokkal
hívta fel figyelmüket a különböző ragadozó
madarakra. Ez megkönnyítette a sólymok
befogását. Ezt a szituációt én is érzékeltem
mikor a területükre tévedtem, nagy hangzavarba kezdtek és próbáltak összezavarni
kisebb-nagyobb sikerrel.
A főutcán, az Üllés táblát elhagyva egy gólyafészket találhatunk. A fehér gólya szintén
fokozottan védett. A gólyapár rendszeresen
jár ki a rétre gyűjtögetni.
Mivel az itt felsorolt madarak hazánkban
védettek, ezért nagy értéket képez az, hogy
nálunk is előfordulnak ilyen szép számmal.
Ezzel a cikkel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ismerjük meg, óvjuk és védjük környezetünket és becsüljük meg az itt
található értékeinket!
Írta és fotózta:
Papp Zsombor
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
GYEREKNAP A BÖLCSŐDÉBEN, ÓVODÁBAN
Az intézmény összes dolgozója lázas készülődésbe kezdett, június
elején. A hosszú kihagyás után nagyon örültünk, hogy megrendezhetjük a gyereknapot. Izgatottan ötleteltünk, mivel is lephetnénk meg a
gyerekeket, mivel tudnánk örömet okozni nekik. Végül megszületett a
döntés, az intézmény járdáit gyönyörű, színes, érdekes feladatokkal,
állatokkal dekoráltuk ki. Az időjárás nem volt mindig a segítségünkre,
de igyekeztünk még szebbé varázsolni az intézményt.
2020.06.15-én, hétfőn reggel mesebeli cserepekből készült figurák és
állatok várták az intézménybe érkező kispajtásokat. Ezek helyszínre
történő szállításában a Technikai csoport tagjai voltak segítségünkre
és Heintz Ákoska apukája. Köszönjük szépen.
A napot közös tornával indítottuk, Kitti óvónéni és két segédje átmozgatott bennünket. Szívmelengető látvány, mikor a legkisebbektől a
legnagyobbakig mind együtt mozgunk. Biciklikkel elindultunk a Dózsa
György utcai játszótérre, ahol a polgárőrök gondoskodtak a biztonságunkról, de sajnos a kedvezőtlen időjárás miatt a további programokat
bent tartottuk. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat és köszönetet
mondani Balogh Feri bácsinak és Rácz Ferencnek.
A gyerekek próbára tehették magukat akadálypályákon, úszhattak labdatengerben, célba dobhattak, mozizhattak. Minden csoport készített
egy hatalmas papírsárkányt. A szülők jóvoltából finom gyümölcsöket
csemegézhettünk. Köszönet érte a kedves szülőknek, hiszen a meggy,
cseresznye, alma, banán, dinnye…..és sok-sok gyümölcslé várta a
gyermekeket.
Fodorné Bodrogi Judit és az Önkormányzati konyha dolgozói a gyerekek kedvenc ételét készítették el, spagetti várta őket délben és az
uzsonna is igazi gyereknapi csemege volt, az örök kedvenc: palacsinta.
Köszönjük a támogató segítségüket. Ebéd után a két nagyobb csoport
kivételével mindenki megpihent. A Süni és a Kisvakond csoport alvásidőben is játszhatott. Délután a Truffaldino előadásában láthattuk
a „Mesél a koffer” című előadást. A napot egy közös tánccal zártuk.
Minden gyermek ajándékkal és rengeteg örömteli emlékkel indult haza.
Köszönettel tartozom kollégáimnak a sok-sok ötletelésért, közös gondolkodásért és kivitelezésért! Külön örömünkre szolgált, hogy a nyugdíjas kollégák is velünk tartottak ezen a napon. A mi fizetségünk pedig a
sok kacaj, mosoly, öröm és ölelés volt, ami minden fáradozást megért.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói
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„ELBALLAGTUNK...”
2020.06.19-én „különleges” ballagást tartottunk az óvodában.
Csinosba öltöztettük az óvodát, szép ruhába öltöztünk és ünnepélyes
pillanatok között a középsős gyermekek elbúcsúztatták az iskolába
indulókat. A Süni csoportosokból, 25-en és Kisvakond csoportosokból hárman elballagtak, iskolások lesznek. Jókedvűen, vidáman
terelgették az óvodapedagógusok és dajka nénik a gyermekeket a
mindennapokba, játszva okosodtak.
Jó érzés visszagondolni a bölcsődei és kiscsoportos évekre, az első
napra az óvodában.
Sokat nevettünk és persze sírtunk is és a kis megszeppent 3 évesekből, komoly iskolaérett nagycsoportosok lettek.
Ez a ballagás egy kicsit más lett, mint a többi, de ez ettől lett szép!
A kedves Szülők megértéssel és nagy szeretettel fogadták ezeket az
együtt töltött pillanatokat, gyönyörködtünk együtt, a mi kis ballagó
gyermekeinkbe. Örömünkre szolgált, hogy meghívott vendégeink is
velünk tartottak.
Külön köszönetet szeretnénk mondani Szabó Eriknek, Borka apukájának a gyönyörű tabló elkészítéséért, valamint Jerneiné Masa Tünde,
Tündi óvó néninek a ballagóknak osztott virág felajánlásáért.
A kollégáim és magam nevében kívánok a gyermekeknek jókedvű
sikeres boldog iskoláséveket.

Süni csoport 2016-2020
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I. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET
RENDELÉSI IDŐ VÁLTOZÁSA –
JÚLIUSBAN

Július 01. „A magyar egészségügy napja”, munkaszüneti nap – így
ezen a napon rendelés NINCS.
Sürgősségi esetben a Ruzsai Központi Ügyelet biztosítja az ellátást!
Szabadság miatt az I. számú háziorvosi körzetben 2020. július 17 –
július 24-ig helyettesítés lesz. Helyettesítő orvos Dr. Takács Ildikó.
Rendelés ezen idő alatt: Hétfőtől – csütörtökig
14-16 óráig
Péntek
9-11 óráig
Dr. Ország Orsolya háziorvos
62 /282-007
kozerdek2020@gmail.com
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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. JÚLIUSI számának lapzártája:
július 20-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 hivatali
ügyfélfogadási időben a 62/282-122 / 222 melléken, vagy
személyesen Balogh Márta ügyintézőt keresse!
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük
a határidő betartását!
Az ezután beérkező cikkek megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

APRÓHIRDETÉS
Dupla építési telek eladó a Móra Ferenc utcában áron alul!
30/211-3651
--------------------------------------------------------------------------------------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

+3630 9636882

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Németh Lászlónak és Huszár Györgyinek május 30-án
– 3020 grammal – Vencel István nevű
Miksi Péternek és Deme Lolitának június 12-én – 3150
grammal – Rózi Lolita nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és
szüleiknek!

Biztosítási ügynökség


Nyugdíjbiztosítások



Életbiztosítások



Baleset- és egészségiztosítások

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK



Lakásbiztosítások



Vagyonbiztosítások

Kuklis Sándor üllési és Vecsernyés Renáta ruzsai lakos június 20-án házasságot kötött.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!



Gépjármű-biztosítások



Utasbiztosítások

HALÁLOZÁSI HÍREK
Gábor Sándorné (szül: Veres Mária) május 24-én 84 éves korában,
Kálmán Imréné (szül: Bálint Ilona) május 26-án 90 éves korában,
Duró Lászlóné (szül: Katona Erzsébet) június 6-án 74 éves korában,
Zádori Istvánné (szül: Juhász-Nagy Veronika) június 8-án 87 éves korában,
Tóth Jánosné (szül: Balla Rozália) június 10-én 88 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

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

