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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2020. augusztus 6-án rendkívüli ülést tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– Üllés Nagyközségi Önkormányzatának 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadásáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról,
– a 2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatáshoz szükséges saját forrás biztosításáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulása, a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás és a Homokháti Önkormányzatok
Kistérség-fejlesztési Társulása 2019. évi tevékenységéről készült
beszámoló elfogadásáról,
– Önkormányzati gépjármű értékesítéséről (a Mercedes Vito gépjármű értékesítéséről szóló pályázati felhívást a www.ulles.hu honlap Kezdőlapján közzétettük),
– Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat módosításáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Üllés Nagyközségi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgáltatás I-III. számú
tanyagondnoki körzetek Szakmai Programjának módosításáról,
– Mórahalom Járás Egészségtervének jóváhagyásáról.
A képviselők megalkották „Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a települési támogatások átmeneti szabályozásáról” szóló 4/2020. (IV. 09.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet.

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Szűcs Antalné, Marika néni augusztus 4-én töltötte be 90. életévét.
Ebből az alkalomból Juhász Attila alpolgármester 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!

A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– az Üllés Dorozsmai út 82/6. szám alatti üres bérlakás bérletére
benyújtott 2 pályázat elbírálásáról,
– 1 db lakáscélú támogatás odaítéléséről – 1.200.000 Ft összegben,
– a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról szóló 165/2019. (X. 18.) önkormányzati határozat módosításáról,
– az Üllés 079/52 hrsz-ú terület megvásárlásáról,
– az Üllés, Dorozsmai út 28. szám alatti épületrész szívességi ingatlan használati szerződés ügyéről,
– az Üllési Folkműhely Egyesület pályázat benyújtásához szükséges
hozzájáruló nyilatkozat megadásáról,
– A 2020. évi díszpolgári cím adományozása időpontjának meghatározásáról. (a döntés értelmében a 2020. évi járványhelyzet miatt
elhalasztott díszpolgári cím átadást a 2021. évi Falunapi rendezvénysorozat időpontjára ütemezték át)
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2020-kepviselotestuletjegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2020-ev link alatt, a rendeleteket a http://ulles.hu/
rendeletek link alatt olvashatják.
.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
SZEPTEMBER
szeptember 5-6.
szeptember 12-13.
szeptember 19-20.
szeptember 26-27.

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

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

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2019. szeptember 8-án (kedden) 15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában,
melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Beszámoló a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2019. évi feladatellátásáról és működéséről
3.) Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. évekre vonatkozó
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének és munkatervének jóváhagyása
4.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
5.) Étkezési térítési díjhátralékok
Nagy Attila Gyula
polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ „ÜLLÉSI TALENTUM” ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Üllés Nagyközség Képviselő-testülete – a „Üllési Talentum” ösztöndíj
megalapításáról, a felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról” szóló 17/ 2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet alapján felhívást tesz közzé a felsőoktatásban tanulók számára. (a rendelet
elérhető a www.ulles.hu/Rendeletek oldalon)
A rendelet alapján az önkormányzati ösztöndíjra jogosult a tanuló,
ha szociálisan rászoruló, Üllés nagyközségben állandó lakcímmel
rendelkezik, valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és 25. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be, az első diploma megszerzéséig.

A pályázathoz minden esetben csatolni kell:
a) önéletrajzot,
b) ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
c) a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát, és
d) egyéb, az érdemi döntést elősegítő igazolásokat
e) Felsőfokú tanulmányait ez évben megkezdő pályázónak csatolnia
kell a tizenkettedik év végi bizonyítványának másolatát
f) Felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak csatolnia kell az
előző év végi eredményéről szóló hiteles igazolást.

A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

A pályázatról, a támogatás mértékéről a Képviselőtestület dönt
2020. év október 31-ig.

4. § Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
(1)
a) első évfolyamos pályázó esetén a hallgatói jogviszony
létesítésének igazolása; és a középiskolai bizonyítványa
záró évfolyamának az átlag-eredménye a 3,5 átlagot eléri,
b) magasabb évfolyamokon a pályázat benyújtását megelőző szemesztert legalább 3,5 átlag-eredménnyel fejezte
be,
c) aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott
rászorultsági feltételeknek megfelel.
(2) A rászorultság vizsgálata az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft/fő/hó) nem
haladja meg,
a) akinek családjában a lakhatást és megélhetést szolgáló
vagyontárgyakon felüli ingó- és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga a 2 millió Ft-ot nem haladja meg.
5. § Az elbírálásnál előnyt jelent:
(1) első évfolyamos pályázó estén:
a) országos tanulmányi versenyen helyezés elérése,
b) átlagot meghaladó kulturális, sportteljesítmény igazolása,
(2) magasabb évfolyamokon, aki:
a) szakterületén kimagasló eredményt ért el,
b) kutatómunkában vett részt,
c) tudományos publikációval rendelkezik, vagy
d) más módon kiemelkedő tevékenységében.
(3) A pályázat elbírálásakor előnyt élvez továbbá a pályázó, ha
a) családjában az eltartott családtagok száma 3 vagy több fő
b) eltartója, szülője tartósan beteg, rokkantnyugdíjas, vagy
egyedülálló
c) gyermeket nevel
d) kollégiumi ellátásban nem részesül.
6. § Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, aki az üllési, vagy
más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.”
A támogatás mértéke: Az ösztöndíj 6.000 Ft/hó összegig terjedhet.
A pályázatot a hallgató az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a kötelező mellékletekkel együtt 2020. szeptember 30-ig
nyújthatja be az Üllési Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy
postai úton. (a határidő elmulasztása jogvesztő) A formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető a
www.ulles.hu honlapról az „Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok”
link alatt. (Üllési Talentum ösztöndíj címen)

Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT ADÓZÓK!
Értesítem a Lakosságot, hogy a 2020. II. félévi helyi adók és a gépjárműadó pótlékmentes befizetésének határideje:
2020. szeptember 15.
Az egyenleg értesítőket és a befizetési csekkeket a bel- és külterületi
lakosok postai úton fogják megkapni.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók
és vállalkozások az értesítőt elektronikus úton az ügyfélkapu és
a cégkapu tárhelyükre fogják megkapni, - részükre csekk nem
kerül postázásra - az értesítőben szereplő esedékes adót/adókat az ott megjelölt számlára/számlákra átutalással kötelesek
teljesíteni.
Az adó megfizetése az alábbi bankszámlaszámokra átutalással is
megtehető:
Kommunális adó
Iparűzésiadó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék

11735005-15354099-02820000
11735005-15354099-03540000
11735005-15354099-08970000
11735005-15354099-03920000
11735005-15354099-03780000

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról
és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 33. § (4)
és (5) bekezdése alapján a helyi iparűzési adóbevallási kötelezettséget 2020. szeptember 30-ig kell teljesíteni.
1) Amennyiben a bevallás 2020. szeptember 15. előtt beérkezik,
akkor a 2020. szeptember 15-ei előleg összege a 2019. évről szóló
helyi iparűzési adóbevallás alapján kiszámított összeg lesz.
2) Amennyiben a bevallás 2020. szeptember 15. után érkezik be,
akkor a 2020. szeptember 15-én fizetendő adó összege megegyezik a 2020. március 15-ei előleg összegével.
Kérem a határidők pontos betartását.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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HULLADÉKGYŰJTÉS

EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2020. szeptember 1-e, 15-e, 29-e (keddi nap)
A sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
A 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.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy idén szeptember 21-e és szeptember 25-e között (5 nap) lakosaink részére ismét lehetőséget nyújtunk rákszűrésen, különböző szűrővizsgálatokon való részvételre.
A hét részletes programját minden családhoz szórólapon juttatjuk el.
A tüdőszűrő november 9 – november 13-ig között kerül megtartásra.
A szűrővizsgálatról a Körkép októberi számában nyújtunk részletes
felvilágosítást.
polgármester, egészségügyi és szociális dolgozók

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpontok: 2020. szeptember 8-a, 22-e (keddi nap)
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

NĞgyógyászati rákszĬrés
ULTRAHANG vizsgálattal

2020. szeptember 22-én
kedden 8 órától
A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi
Költsége: 4000 Ft
Az ultrahangos vizsgálat mellett citológiai kenet és hurok levételt,
felhelyezést, gyógyszerfelírást is végez és bármilyen nĞgyógyászati
panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Akinek az elĞzĞ rákszĬrésen
elváltozást találtak, annak egy kontroll vizsgálat javasolt!

IdĞpont egyeztetés és bejelentkezés személyesen vagy
telefonon a VédĞnĞi Szolgálatnál a 30 / 506 2683
munkanapokon 8 – 10-ig.

Lajkóné Lovai Éva és Kiss Ilona
védĞnĞk
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KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje
hétfőtől péntekig:
7-15 óra.
Szeptemberi térítési díj befizetésének időpontja:
Szeptember 01-10-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés:
szeptember 24-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!
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

www.ulles.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
A 2020/2021-ES TANÉV – SZEPTEMBER – DECEMBER HÓNAPJÁRA (4 HÓNAP)

Üllés Nagyközség Képviselőtestülete – „A középfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról” szóló 14/ 2018. (IX. 12.) önkormányzati rendelete alapján felhívást tesz közzé a középfokú oktatási
intézményekben tanulók számára. (a rendelet elérhető a www.ulles.
hu/Rendeletek oldalon)
A rendelet alapján az önkormányzati ösztöndíjra jogosult az a hátrányos helyzetű tanuló, aki Üllés nagyközségben állandó lakcímmel
rendelkezik,
a) szakgimnázium nappali tagozatán a szakképesítés és érettségi bizonyítvány megszerzése érdekében, vagy a
b) szakközépiskola nappali tagozatán a képesítés megszerzése
érdekében
tanulmányokat folytat, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a pályázat benyújtásának időpontjában 25. életévét még be nem töltötte
be. (az első szakképesítés megszerzéséig)
A támogatásban részesíthetők köre
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
(1)
a) első évfolyamos pályázó esetén a tanulói jogviszony létesítésének igazolása; és az általános iskolai bizonyítványa záró
évfolyamának az átlag-eredménye a 3,0 átlagot eléri,
b) magasabb évfolyamokon a pályázat benyújtását megelőző
évfolyamot legalább 3,0 átlag-eredménnyel fejezte be,
c) aki a Rendelet 4.§ (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott rászorultsági feltételeknek megfelel.
A hátrányos helyzet vizsgálata az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a) az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft/fő/hó) nem haladja
meg,
b) akinek családjában a lakhatást és megélhetést szolgáló vagyontárgyakon felüli ingó- és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga a 2 millió Ft-ot nem haladja meg.

Nem részesülhet támogatásban az a tanuló, aki az üllési, vagy más
önkormányzattól hasonló célú, vagy egyéb más ösztöndíjban, támogatásban részesül.
A pályázathoz minden esetben csatolni kell:
önéletrajzot, lakcímkártya és személyi igazolvány másolatát, ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást
vagy tanulói jogviszonyról szóló igazolást, a család jövedelem
és vagyonnyilatkozatát, és egyéb, az érdemi döntést elősegítő
igazolásokat. A középfokú tanulmányait kezdő pályázó esetén
a pályázathoz csatolni kell az általános iskola nyolcadik év végi
bizonyítványának másolatát. A középfokú tanulmányokat folytató pályázónak csatolnia kell az előző év végi eredményéről szóló
hiteles igazolást.
A támogatás mértéke: Az ösztöndíj 6.000 Ft/hó összegig terjedhet.
A pályázatot a tanuló az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a kötelező mellékletekkel együtt 2020. október 30-ig
nyújthatja be az Üllési Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy
postai úton. (a határidő elmulasztása jogvesztő) A formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető a
www.ulles.hu honlapról az „Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok”
link alatt. (A középfokú oktatási intézményekben tanulók támogatása címen)
Az ösztöndíj 2021. évi további esetleges kiírásáról tájékoztatjuk
az érintetteket.
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A pályázat elbírálásakor előnyt élvez a pályázó, ha
a) családjában az eltartott családtagok száma 3 vagy több fő,
b) eltartója, szülője tartósan beteg, rokkantnyugdíjas, vagy
egyedülálló, valamint a
c) a Kormányrendeletben adott tanévre megállapított hiányszakmák egyikében tanul,
d) országos, vagy megyei szaktárgyi versenyen helyezést ér el,
e) átlagot meghaladó kulturális, sportteljesítményt igazol.

Értesítem Önöket, hogy szeptember 7-én, 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

MOZGÁSKORLÁTOZOTT

ÉLETMÓD KLUB

EGYESÜLET HÍREI

Juhász Attila
alpolgármester

Mozgáskorlátozott egyesület következő csoport gyűlése 2020 szeptember 11-én, pénteken 15.00 órától lesz.
Helyszín: Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

Életmód klub következő összejövetele 2020. szeptember 17-én,
csütörtökön 17.00 órakor lesz.
Helyszín: Napos piac épülete
Téma: A meditáció hatása a mindennapi életünkre
Előadó: Csonka Kornélia

Szeretettel várunk minden régi és új belépni kívánó tagot!

Szeretettel várjuk minden régi és új tagunkat és az érdeklődőket.

Vezetőség,
Füredi Andrea csoporttitkár

Füredi Andrea
klubvezető

5

www.ulles.hu

ISKOLAI HÍREK
2020/2021-ES TANÉV
Iskolánk hagyományosan, normál munkarendben tervezi elkezdeni
az új tanévet, de arra is fel kell készülni, hogy esetleg ismét digitális
oktatásra kell átállniuk az iskoláknak a koronavírus-járvány miatt.
Tankönyvosztás
2020. augusztus 27-én és 28-án 8 órától 12 óráig tankönyvosztás
lesz a Dorozsmai úti épületben, a tankönyvek minden tanuló számára
ingyenesek.
Tanulóbiztosítás
Szeretnénk megkérni a tisztelt szülőket, hogy ezeken a napokon
(2020. augusztus 27-én és 28-án) bonyolítsák le a gyermekeik tanulóbiztosítását is (bizonyítványosztáskor kapták meg a tanulók a
biztosítási lapot).
Tavalyi tankönyvek visszahozatala
2020. augusztus 27-én és 28-án 8 órától 12 óráig tankönyvosztás idején hozhatják vissza a 3., 4., 5., 6. és 7. osztályos tanulók a
2019/2020-as tanévben használt tankönyveiket a központi iskolába.
Művészeti iskola
A 2020/2021-es tanévben művészeti iskolánk az alábbi tanszakokra
várja régi és új növendékeit:
• néptánc
• zongora
• gitár
• kézműves.

A térítési díj/tandíj pontos összegéről későbbiekben adunk tájékoztatást, de a tanév tervezése miatt szükséges a jelentkezési szándék
ismerete. 2020. augusztus 27-én és 28-án 8 órától 12 óráig lehetőség van a művészeti iskolába való beiratkozásra.
„Iskolanyitogató”
2020. augusztus 27-én 9 órától 12 óráig játékos foglalkozás keretében bemutatjuk az iskolát a leendő első osztályosoknak és szüleiknek. Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket 9 órára a Dorozsmai
úti épületbe.
Étkezési igény
Szeretnénk megkérni Önöket, hogy akik még nem jelezték a
2020/2021-es tanévre vonatkozó tanulói étkezési igényüket, azok
szíveskedjenek a Fogarasi utca 5. szám alatt személyesen megtenni.
Évnyitó
A tanévnyitó ünnepség 2020. szeptember 1-jén (kedden) 8 órakor
lesz a központi iskolában, a megjelenés az alkalomhoz illő ünnepi öltözetben (sötét alj nadrág/szoknya, fehér felső ing/blúz).
További szép, tartalmas nyári szünetet kívánok mindenkinek!
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

ŐSZ A PUSZTASZÍNHÁZBAN
A megújult Pusztaszínház újra tárt kapukkal várja kedves vendégeit.
Az elmúlt hónapokban hőszigeteltük a Pusztaszínház épületét, felújítottuk a mosdót és tusolót, így már alkalmas rá a helyszínünk, hogy
rossz idő esetén is tartsunk benne rendezvényt, szóval ősztől télennyáron számíthattok programokra. A nagyszerűen sikerült tánctáborunk utáni bő egy hónapban az alábbi rendezvényekkel készülünk:

Minden rendezvényünkről találtok bővebb információt a Pusztaszínház Facebook oldalán: fb.com/hagydelavarost

Lucid Dream Theatre – 2020.09.04-06.
Nemzetközi elektronikus zenei mini-fesztivál neves külföldi és hazai
fellépőkkel.
Hiánypótló rendezvény az Alföldön, amivel öregbítjük falunk hírnevét. Okulván tavaly nyári hibáinkból igyekszünk
mindent megtenni, hogy a legkevésbé zavarjuk a rendezvényünkkel a lakosságot. Türelmüket előre is köszönjük!

Mindenkit várunk szeretettel!

Csonka Ferenc és zenekara – koncert és táncház –
2020.09.12.
A népzene szerelmeseinek kedveskedünk Csonka Ferenc
Halmos Béla-Vándordíjas prímás és barátai lemezbemutatójával.
Utána folkkocsma a fellépő zenészek részvételével. :)
Senkit ne riasszon el, hogy nem tud táncolni! Majd itt
megtanul. Mindenkit szívesen látunk!
Parno Graszt koncert – 2020.10.03.
Sokak által kedvelt, visszatérő vendégeink újra egész estés mulatságra készülnek. Ha ők muzsikálnak remek közönségünknek, alig tudjuk egyben tartani a Pusztaszínház
épületét. Ezt mindenkinek látnia és hallania kell!
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Természetesen figyelemmel kísérjük a járványügyi helyzetet és rendezvényeinkkel kapcsolatos döntéseinket ennek megfelelően hozzuk
meg.
A Pusztaszínház csapata

LÁNGOSOZÓ NYÍLT!

Üllésen is megnyitottuk LÁNGOSOZÓ büfénket heti 2 alkalommal:
KEDDI és CSÜTÖRTÖKI napokon a Dorozsmai úti hentesbolt előtt.
6.30 - 11 óráig várjuk Kedves Vásárlóinkat!

www.ulles.hu

KEDVES SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK!

Örömmel jelentjük be, hogy egyesületünk
felvételt hirdet kezdő népzenei foglalkozására legalább 3. osztályos gyerekek számára.
Szeptembertől várjuk sok szeretettel azokat a lelkes érdeklődőket, akik szeretnének
játékos módon megismerkedni a magyar
népdalokkal és népi hangszerekkel. Heti
rendszerességű szakkörünk pontos időpontját a jelentkezőkkel később egyeztetjük.
Helyszín: Üllés, Alkotóház.
Jelentkezni és bővebb tájékoztatást kérni
e-mailben az ullesi.folkmuhely@gmail.com
címen lehet.
Az Üllési Folkműhelyről
Egyesületünk szellemi atyja Juhari László nyugalmazott iskolaigazgató 40 évvel
ezelőtt tette le a régióban egyedülállónak
mondható üllési népzeneképzés alapjait,
amelynek köszönhetően több, mint száz
Üllési és környékbeli gyermek fogott eddig
hangszert a kezébe. Az egykori tanulókból
alakult meg az Üllési Folkműhely Egyesület, akik felnőtt korukig kitartottak a népzene művelése mellett, így helyi, országos
és nemzetközi fesztiválokon képviselték és
képviselik a mai napig szülőfalujukat. Az
egyesület célja e szellemi örökség folytatása és támogatása olyan interaktív tanulási
lehetőségek biztosításán keresztül, mint a
heti kamarapróbák, havi mesterkurzusok és
a nyári népzenetáborok.

a mezőségi zene volt terítéken. Ezen belül a
kezdők ördöngősfüzesi a haladók pedig magyarszováti muzsikát tanulhattak a terület
legkiválóbb képviselőitől: Virágvölgyi Mártától, Koncz Gergelytől, Fekete Antaltól és
Havasréti Páltól. A napi 8 órás dallamtanulás mellett oktatóink saját gyűjtőkörútjaikon
szerzett történeteikkel, archív felvételek és a
népszokások ismertetésével igyekeztek közelebb hozni a tájegység sajátosságait és az
ott élő emberek mentalitását a táborlakókhoz. A tücskök muzsikája mellett éjszakába
nyúló örömzenélés töltötte be a pusztát minden este. Mi lehetett volna méltóbb zárása
táborunknak, mint egy hajnalig tartó táncház, ahol életre keltek a tábor alatt, kemény

munkával megtanult dallamok és mindenki
saját örömére kezdte el ,,használni" kulturális örökségünket.
Szeretnénk megköszönni a támogatást:
Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Csoóri
Sándor Alap
Üllés Nagyközségi Önkormányzat
Farkas Kertészet
Maróti Heg-Szi Kft.
Agróna-Ker Kft
Vitamin Kertész Kft.
Stabil Sped Kft.

Kamarapróbáink jelenleg két csoportban
zajlanak: péntekenként 15:00-tól 16:00-ig
a kezdő csoport hegedül, amelyet fél óra
szolfézs követ. Eközben a haladók 16:00-tól
17:30-ig gyakorlati, 17:30-tól 18:00-ig pedig
elméleti képzést kapnak.
Jelenleg 2 pályázatunk fut, melyekben a
gyermekek oktatására, valamint hangszerek beszerzésére és tanulást elősegítő
eszközökre pályáztunk. Eddig sikeresen
zártunk 2 hétvégi mesterkurzust Üllésen,
valamint július 15 és 19 között az I. Homokháti Népzenetábort Pusztaszeren, ahol
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IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT NÉPTÁNCTÁBOR ÜLLÉSEN
Már több, mint 15 éve szervezünk nyári tánctáborokat gyerekeknek
Üllésen, de idén úgy gondoltuk, hogy az ifjúsági és felnőtt korosztálynak külön szervezünk. Utoljára 2015-ben volt ilyen táborunk, és most
alapos előkészítés után augusztus 4-9-ig sor is kerülhetett rá. Persze a járványhelyzet egy ideig bizonytalanná tette mindezt, de végül
szerencsére minden jól alakult, és igyekeztünk is betartani minden
egészségügyi előírást.
A táborozók augusztus 4-én délután költözhettek be az Erdei iskolába, ahol estére már sátraktól tarkállott a terület. Az üllési táncosokon
kívül jöttek Hódmezővásárhelyről, Gyuláról, Pécsről is résztvevők,
valamint volt egy látássérült táborozónk is, Dóri, akinek a többiek
segítettek a napi teendőkben, és a programokra való eljutásban.
Az első estén egy jó kis táncházzal alapoztuk meg a hangulatot a
megújult Pusztaszínházban, az oktatás pedig másnap kezdődött
el. A tábori néptáncoktatásra Kovács József „Dodit” és feleségét, Kovács-Jelinek Emesét, a Nógrád Táncegyüttes vezetőit
kértük fel, akik gömöri táncokat tanítottak a táborlakóknak.
Minden nap délelőtt és délután is három órát fárasztották a lelkes jelentkezőket. A táncanyag a valamikori Gömör vármegye
területén élő keleti-palócok táncaiból állt: vasvári verbunkból,
csárdásból, friss csárdásból. A táncok nehézségét nem annyira
a motívumok bonyolultsága, hanem inkább a lendületessége,
stílusa és dinamikája okozta. Az oktatók nem pusztán a lépéseket ismertették meg a táncosokkal, hanem a gömöri emberek
szokásairól és szellemiségéről is sokat meséltek. Az oktatók
személyisége, táncos egyénisége végig segítette, hogy ne
lankadjon a figyelem, és a fáradtság ellenére is mindig vidám
hangulat uralkodjon a táncparketten. A táncpróbákon folyamatosan muzsikált tábori zenekarunk, a fiatalokból álló Naszály
zenekar.
A fárasztó próbák mellett a feltöltődésre is volt alkalom, hiszen
esténként mindig más programot szerveztünk a táborozóknak.
A kezdő napon már rögtön táncházzal kezdtünk a Naszály zenekar muzsikájával. Második este Patyi Zoltán tartott vidám
és hangulatos néprajzi előadást a palócok eredetével, Rózsa
Sándorral és a magyar hagyományokkal kapcsolatban. Harmadik nap Bacsa Orsi tanított rimóci dalokat a táncosoknak, majd
Nagy Gábor mesélt az utolsó magyar hagyományőrző dudásról,
Pál Istvánról, és előadását dudaszóval is színesítette. Pénteken a Szélműves zenekar látogatott el hozzánk, és fergeteges
hangulatot varázsoltak a Pusztaszínházba. Hajnalig folyt a mulatozás a szaxofon, koboz, harmonika, tuba, dob összeállítású
zenekar moldvai zenéjére.
A tábor zárásaként és egyúttal a Pusztaszínház idei első programjaként, Szalonna és bandája tartott szívet-lelket melengető
koncertet. Az előadáson bejárhattuk szinte az egész Kárpátmedencét, hiszen Székelyföld, Kalotaszeg, Felső-Tiszavidék,
Kárpátalja, Gömör, Felvidék és Somogy területéről hallhattunk
dallamokat Pál István „Szalonna” és zenekara hiteles tolmácsolásában. Bámulatos volt, milyen átéléssel játszottak a zenészek, és milyen közvetlen hangnemben szólt Szalonna a közönséghez. A másfél órás műsor gyorsan elröpült, de még ekkor
sem hagyták abba a zenészek. A ráadásban megénekeltették
a közönséget is az „A csitári hegyek alatt” című dallal, majd
még két táncrendet játszottak a táncolni vágyóknak: gömöri
és kalotaszegi dallamokat. Az estet végül a Rézhúros banda
folkkocsmája zárta, ahol mindenki megtalálhatta azt a zenét,
amire szórakozni szeretett volna, és hajnalig bírták is szusszal
a táncosok.
Másnap aztán elérkezett a búcsúzás. A vendégek elköszöntek
az üllésiektől, de a szép emlékek megmaradnak. A táncosok
nagyon jól érezték magukat az egy hét során, és komoly lendületet kaptak a további munkájukhoz. Köszönhető ez a két
oktatónak: Dodinak és Emesének, a Naszály zenekarnak, a
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Szélműves zenekarnak, a Rézhúros bandának, Patyi Zoltánnak, Nagy
Gábornak, Bacsa Orsinak, valamint Szalonna és bandájának.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani a tábor megvalósításához
nyújtott támogatásukért illetve segítségükért a Nemzeti Együttműködési Alapnak, a Technikai csoportnak, a Bozsity Bt-nek, az Onoff event Nonprofit Kft-nek, a Bali 23 dolgozóinak, Maróti Heg-szi
Kft-nek, az Üllési Fonó Alapítványnak, a Déryné Művelődési Ház és
Könyvtár munkatársainak, Péter Mihálynak, Farkas Milánnak, Kisapáti Zsoltnak, Zádori Zsuzsannának, Nagy Róbertnek, Bozsity Zoltánnak, Bozsity Borisznak és a táncegyüttes táncosainak.
A szervezők nevében Ótott Zsolt

www.ulles.hu
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GINOP-6.1.2-15-2015-00001 sz. projekt keretében kezdő, ingyenes informatikai tanfolyam indul a Déryné Művelődési Ház és
Könyvtárban, előreláthatólag 2020.09.14.2020.09.18., a folytatás 2020.10.05.2020.10.09. időintervallumban. A tanfolyam
gyakorlatorientált, könnyen elsajátítható
ismereteket ad, az elvégzését követően minden résztvevő Tanúsítványt és TABLETET
kap. A képzés minimum 15 fő jelentkezése
esetén indítható, a jelentkezők 16-65 év közöttiek lehetnek. Nagyszámú jelentkező esetén a jelentkezési sorrend a meghatározó.
Jelentkezzenek minél hamarabb!
Jelentkezési határidő: 2020.09.04. Jelentkezni a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban lehet, adatbekérő lap kitöltésével. Telefon: +36 30/506-3159
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
SZEPTEMBERI számának lapzártája:
szeptember 17-én, csütörtökön lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb CSÜTÖRTÖKÖN 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!

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.

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

APRÓHIRDETÉS
Üllésen Rózsa dűlőben 3 hektár és 0,7 hektár szántó eladó
+36 30 9459779
--------------------------------------------------------------------------------------Mindennemű fémhulladék elszállítását vállalom ingyen. (hűtő, tv,
stb.) + 36 30 359-4472, +36 30 862-4024
---------------------------------------------------------------------------------------

+3630 9636882

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Szekeres Jánosnak és Gődér Laurának július 23-án 3200 grammal
Gellért nevű gyermeke,
Takács Gábornak és Zádori Kittinek augusztus 4-én 3080 grammal
Léna nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK

Tisóczki Zoltán üllési és Zombori Edina pátkai lakosok július 28-án,
Veszprémi Zsolt Sándor üllési és Illés Jennifer üllési lakosok augusztus 10-én,
Földes Ferenc nádasdi és Tari Ágnes üllési lakosok augusztus 15-én,
Vér András Sándor és Gábor Anita üllési lakosok augusztus 19-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK

Peták János augusztus 6-án 65 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
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