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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2020. szeptember 7-én ülést tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. évi feladatellátása és
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegység és bölcsődei intézményegység szakmai dokumentumainak, valamint a
2020/2021. évekre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról,
– a Déryné Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról,
– a TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00007 kódszámú, „Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a Bem József, a Radnai, Fogarasi, a Fehérvári utcákban és a Szabadság téren” tárgyú projekt esetében
közbeszerzési eljárás megindításáról,
– a Magyar Falu Program 2020. MFP-ÖTU/2020 kódszámú, „Huszár
utca felújítása, szélesítése” tárgyú pályázat nyertes ajánlattevőjéről,
– a 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Program Üllés ivóvíz ellátó rendszer felújítási és pótlási, valamint
beruházási tervrészének elfogadásáról,
– a 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Program Bordány-Forráskút-Üllés-Zsombó szennyvízelvezető- és
tisztító rendszer felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészének elfogadásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának XXII. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának, továbbá a társulás szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.
A képviselők megalkották az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás
2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020.(II.19.) önkormányzati
rendelet 2. sz. módosításáról szóló rendeletet.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– étkezési térítési díjhátralékokkal kapcsolatos eljárásról,
– az Üllés Dorozsmai út 82/6. szám alatti üres bérlakás bérletére
benyújtott pályázat elbírálásáról.
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

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy október 5-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
Juhász Attila
alpolgármester
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TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2020. október 13-án (kedden
15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában, melyre
meghívja a település lakosságát.
Napirendek
1)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
3.) Az Üllési Talentum ösztöndíjpályázatok elbírálása
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT ÜLLÉSI NYUGDÍJASOK!
A 2020.09.30-ára tervezett Idősek Világnapja az országosan növekvő COVID-19 megbetegedések miatt az idősek védelme érdekében,
polgármesteri utasítás alapján ELMARAD!
Megértésüket köszönjük! Vigyázzunk Egymásra!
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Kvt.

ELMARAD A TÜDŐSZŰRÉS

A járványügyi helyzetre figyelemmel az évi szokásos helyben igénybe vehető tüdőszűrés elmarad.
A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó
Intézetének tájékoztatása alapján:
„Tüdőszűrést a jelenleg érvényben lévő szabályozások alapján, csak
kizárólag telefonos egyeztetést/ időpont kérést követően végzünk.
Tüdőszűrésre időpont kérés a 62/ 549-834 telefonszámon, nyitvatartási időben.
Tüdőszűrő Állomás 6722 Szeged, Mérey u.13.
Nyitvatartás:
Hétfő:
08:00-15:30
Kedd:
08:00-17:00
Szerda:
08:00-15:30
Csütörtök:
08:00-15:30
Péntek:
08:00-13:00
Tüdőszűréskor kérjük előkészíteni a foglalkozás-egészségügyi orvos
beutalóját, személyazonosító igazolványt, TAJ kártyát, lakcím igazolványt. Leletet ( amennyiben negatív) a tüdőszűrést követően 8
munkanap elteltével áll módunkban kiadni. Amennyiben a tüdőszűrés leletért a tüdőszűrésen megjelent személy hozzátartozója jön el,
úgy a leletet csak érvényes meghatalmazás birtokában áll módunkban kiadni.
Tüdőszűrő Állomáson kötelező az orrot szájat eltakaró maszk és kézfertőtlenítő használata!”
A tüdőszűrés 40 éves kor felett, évente (365 napon túl) egy alkalommal, beutaló nélkül térítésmentesen vehető igénybe. (2019.
évben a szűrés november 4-november 8-ig volt.)
Tüdőszűrés 40 éves kor alatt, illetve foglalkozás egészségügyi vizsgálat címén 1.700 Ft-os térítési díj megfizetésével vehető igénybe.
A tüdőszűrés járványügyi szempontból indokolt esetben (pl. tbc gyanú) háziorvosi beutalóval térítésmentesen vehető igénybe.
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET
OKTÓBER
október 3-4.
október 10-11.
október 17-18.
október 23-25.
október 31.-november 1.

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

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

FALUGAZDÁSZ HÍREI
– Másodvetés bejelentése:
Az egységes kérelemben adatváltozásként kell bejelenteni a másodkultúra tényleges vetését – majd a betakarítást/beforgatást is – 15
napon belül elektronikus úton.
– Helyszíni ellenőrzések 2020. tapasztalatai:
A Magyar Államkincstár ellenőrei folyamatosan szemlézik, mérik a
területeket, ezért kérném a Tisztelt Földhasználókat, hogy területeiket tartsák gyommentesen!
Fontos, hogy a helyszíni ellenőrzésről kiküldött jegyzőkönyvre minden esetben tegyünk észrevételt, sok esetben a támogatási összeg
kifizetése függhet tőle.
– Kamarai tagdíjbevallás: 2020-as évtől kezdődően nem kell bevallást küldeni, mert a NAK elkészíti és kiküldi minden tag részére a
kamarai e-irodájába, hasonlóképpen, mint az adóbevallás tervezetet.
• Fizetés időszaka október1-november 2.
Tagdíjfizetés alapja a 2018-as évi árbevétel lesz.
– Növényvédelmi gépek felülvizsgálata!
– 2020. december 31-ig kötelező a növényvédelmi gépek regisztrációja, műszaki vizsgáztatása, mely vizsga három évig érvényes
Tájékoztatás – Márki Anita – növényvédelmi szakmérnöknél, a
regisztrációval és felülvizsgálattal kapcsolatban a következő
elérhetőségen: 06 30/5378891.
– Támogatások, pályázatok:
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
2017. 04. 05. – 2021. 04. 06.
2020. 10. 06.
VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása
2016. 07. 20. – 2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
VP2-4.1.3-20 Kertészeti üzemek korszerűsítése
2020.10.01-2021.02.05
VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemeket támogató pályázat
2020. 10.01-től
Anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet
Átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtása
2020. 09. 21. – 2020. 10. 30.
Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági
csekély összegű támogatásáról - 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet
Átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtása
2020. 10. 01. – 2020. 10. 31.
VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
2020. 10. 01. – 2020. 11. 02
– Falugazdász ügyfélfogadás:
hétfő- kedd 8-16:00h-ig
csütörtök
8-16:00h-ig
Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853
dudas.monika@nak.hu

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2020. október 13-a és 27-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.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpontok: 2020. október 6-a és október 20-a (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

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLET HÍREI
Mozgáskorlátozott egyesület következő csoportgyűlése 2020 október 9-én, pénteken 15.00 órától lesz.
Helyszín: Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
Csoportunk vendégül látja az új megyei elnököt és titkárt, akik ismertetik a megyei egyesület jövőbeni terveit.
Szeretettel várunk minden régi és új belépni kívánó tagot!
Vezetőség,
Füredi Andrea csoporttitkár

ÉLETMÓD KLUB
Életmód klub következő összejövetele 2020. október 15-én, csütörtökön 17.00 órakor lesz.
Helyszín: Napos piac épülete
Szeretettel várjunk minden régi és új tagunkat és az érdeklődőket.

Halász Zsolt
30/3372535
halasz.zsolt@nak.hu

Füredi Andrea
klubvezető
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SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
Vidéki Vendelné, Magdika néni szeptember 11-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.

Jenei Sándorné, Marika néni szeptember 18-án 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.

Kedves Magdika és Kedves Marika néni jó egészséget és még szép,
hosszú nyugdíjas éveket kívánunk!
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig: 7-15 óra.
Októberi térítési díj befizetésének időpontja:
Október 01-12-ig 7-14.00 óra között
Pótbefizetés: Október 22-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
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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.

tó 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

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.
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.
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 folyta-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel köszönjük Dr. Csonka Erika és Dr. Kamenik Henriett
háziorvosainknak, Ádámné Marika és Vargáné Márti asszisztenseknek, valamint Vérné Gábor Anitának, tanyagondnokunknak
a betegség ideje alatt tett szeretettel teljes, odaadó, készséges
segítségüket.
Turner Család
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20 ÉVES LESZ TEMPLOMUNK
Templomunk 2001. április 1-jén került felszentelésre, nem bolondozunk, tényleg ekkor történt, így jövőre immáron 20 éve fog otthont
adni a híveknek, helyszíne lesz keresztelőknek, menyegzőknek, szomorúbb búcsúztatóknak és ünnepnapoknak is.

lehetőségeik és erejük szerint anyagi hozzájárulással, vagy a munkálatok ideje alatt személyes segítségükkel támogassák ezt a tervet,
mert így tudunk együtt örülni egy szép Isten házának, falunk egyik
büszkeségének.

A templomkert már olyan, mint Jézus szíve- nyílt, bárkit befogad és
gyönyörű. 20 éves megemlékezésünkre az épületet kívül-belül szeretnénk csinosítani, amihez azonban magyar forint szükségeltetik.
Sajnos a fenntartási és javítási költségeket – hiába egyházi - nem
tudjuk vatikáni valutával egyenlíteni. Így azt szeretnénk kérni, hogy

(számlaszám: 10702040-67774649-51100005)
Plébánia nyitvatartása: szerda 9-13 óráig
Plébánia nevében: Farkas Attiláné Paragi Éva

1.

2.
1.kép
20 éve épült templomunk napjainkban.
2.kép
Augusztusi Holdfénytúra az üllési
keresztekhez.
3.kép
Az idei üllési búcsú templom kertünkben

3.
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PLÉBÁNIAI HÍREINK
Nyáron a munkák mellett megtapasztalhattuk a szabadabb mozgás
és találkozások örömét is. Az üllési és zsombói plébániáról 50-en
zarándokoltak el autóbusszal Máriapócsra augusztus 22-23-án. A
görögkatolikus kegyhely mellett Nyíregyháza és Nyírbátor látnivalóival is megismerkedhettek a résztvevők.
A meleg őszi napok még a nyarat idézik, bár a rövidülő nappalok és a
hűvös reggelek egyértelműen figyelmeztetnek arra, hogy megtörtént
az évszakváltás, nyárból ősz lett.
Szeptember 5-én huszan vettek részt a pálosszentkúti zarándoklaton (tizenhárman üllésiek), ahová már ötödik alkalommal gyalogosan
mentek a résztvevők. István atya reggeli áldásával és gondolataival
feltarisznyázva indult a csapat és érkezett meg Pálosszentkútra, ahol
az este 8 órási misén és a misét követő körmeneten részt vettek,
majd kocsikkal érkeztek vissza Üllésre.
Hónap első vasárnapjára esett a tanévnyitó Veni Sancte szentmise,
melyben kértük a Szentlélek Úristent, hogy áldja meg diákjainkat,
tanáraikat és szüleiket.
István atya prédikációjában mesélt egy piros, sárga, zöld jelzőlámpáról, mely egyszer úgy gondolta, hogy kékre változik. Ezen mindenki meglepődött és hirtelen nem tudták mit kell tenni. A lámpa nem
viccelődni akart, csupán arra szerette volna felhívni figyelmünket,
hogy fontosak a szabályok, jelzések a mindennapi életben való eligazodáshoz, a tanuláshoz, a dolgok előre meneteléhez, de nem szabad
megfeledkezni Istenről sem. A kék szín a jelzőlámpán arra hívta meg
az éppen arra közlekedőket, hogy nyissák meg szívükben az utat Istenhez.

Legyen a kék szín szabad út az égiek felé.
Kitartó és sikerekben bővelkedő tanévet kívánunk!
Programok melyekre készülünk és szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt:
– kiállítás az otthon készített keresztekből
– október 18 bérmálkozás (9.00)
Molnár Dolli

INGYENES
2020. július 24.
Mórahalom Városi Önkormányzat

INFORMATIKAI KÉPZÉS

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
SEGÍTŐ TÁMOGATÁS ÉS MENTORÁLÁS A TELEPÜLÉS LAKOSAINAK
EFOP-1.5.3-16-2017-00039 AZONOSÍTÓ SZÁMON
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A
MÓRAHALMI JÁRÁSBAN

Megvalósítási helyszínek:
Ásotthalom - Bordány - Domaszék – Mórahalom – Üllés - Ruzsa - Szatymaz
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. környezetük fejlesztése által és saját
csoporton/családon belüli együttműködésen alapuló komplex készségfejlesztő programot
valósít meg a konzorcium felsorolt településein a helyi sajátosságok figyelembevételével.
Olyan mentor programot dolgoztunk ki, amely a térségben élők számára helyben megbízhatóan
nyújt lehetőséget a saját problémák megoldási módjainak közös megtalálására.
Célja: a térségben, elsősorban a nehéz helyzetűek számára, a hétköznapi élethez tartozó
élethelyzetekben, mindennapi feladatokban támogatás nyújtása (csoportos és egyéni), valamint
kapcsolatok létrehozása; a szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése céljából. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A konzorcium tagjainak nyújtott támogatás: 499 587 521 forint, amely 100 %-os finanszírozásban
valósul meg. A projekt megvalósítás időtartama 2018.02.01-től 2021.05.01-ig terjed.
Módszereink: támogatás és információ nyújtása, felkészítés, tudás átadás és tudás megosztása. A
mentorálási folyamat, a pályázati céloknak megfelelően 3 fő fókuszt emel ki. Ezekre előzetesen
protokollok kerültek kidolgozásra, amely a szakértő mentor munkáját készíti elő és könnyíti meg. Ezek
a kérdés körök: a család, a munka világa és az egészség.
A program keretében, a hátrányos helyzetű családok és egyének, kaphatnak mentori segítséget a
megoldások kidolgozásához. Hátrányos helyzetűnek tartjuk azokat, akik egészségükben,
munkaképességükben, élethelyzetükben, életkoruknál fogva aktuálisan, vagy tartósan különböző
nehézségekkel küzdenek. A mentorálás nem szolgálja akut helyzetek megoldását, de segít abban, hogy
a tartósan fennálló problémákban segítséget kapjon az érintett személy.
Amennyiben segítségre van szüksége, kérem keresse kollégánkat településén a „Mentori segítségre”
meghirdetett időszakokban vagy az alábbi elérhetőségeken:
Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.
Telefon: 30/5610039
E-mail: mentor@morahalom.hu

GINOP-6.1.2-15-2015-00001 sz. projekt keretében kezdő, ingyenes informatikai tanfolyam indul a Déryné Művelődési Ház és
Könyvtárban, előreláthatólag 2020.10.19.2020.10.22., a folytatás 2020.10.26.2020.10.30. 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: 2020.10.12. Jelentkezni a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban lehet, adatbekérő lap kitöltésével. Telefon: +36 30/506-3159
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PÁLOSSZENTKÚTI ZARÁNDOKLAT
Szeptember 5-én szombaton reggel 6.30 óra előtt, már gyülekezett
a lelkes csoport az üllési Szent Antal templom kertjében. Zarándok
útra készültünk.
István atya mielőtt útra bocsátotta volna a lelkes fiatalokat és régebb
óta fiatalokat, megáldott bennünket. A résztvevők egy része, mint
ahogy polgármesterünk, Nagy Attila Gyula is többedjére vett részt a
zarándoklaton, tudta mire számíthat…. meleg, szárazság, por csend
és mély gondolatok, magunkban.
Mindenki saját magával hozott terhét cipelte és próbálta letenni az
út alatt, ellenben a falu zászlajával és a kereszttel, melyet a 44 kmes távon végig, felváltva mindig vitt valaki. Üllésről 19-en indultunk,
ahol az első csólyospálosi megállónknál, a templomkertben 3 fő
csatlakozott hozzánk.
Utunk tovább folytatódott Kömpöc, Csengele felé, ahol – mint, ahogy
minden pontnál- frissítővel, pogácsával és imával fogadtak Bennünket. Az idő telt, már rég délután volt, mikor még 10 km várt Ránk
és figyeltük a Petőfiszállás feliratot, hogy zarándoklatunk végéhez
Pálosszentkútra érkezhessünk. 19:00 után megérkeztünk.
Elfáradtunk, de mégis felüdülés volt, mert megcsináltuk, együtt
voltunk, és azt, amit cipeltünk, ha nem is tudtuk teljes mértékben
letenni, talán könnyebb lett. 20:00-kor szentmisével zártuk utunkat,
mely végén személykocsikkal és az üllési kisbusszal Gera Lászlónak
köszönhetően tértünk haza szeretteinkhez. Hálásak vagyunk Lacinak,
hogy már sokadjára segítette a csapatot.
Az állandó tagoknak köszönjük, hogy együtt erősíthettük egymást az
úton! Aki úgy érzi szívesen próbára tenné testi és lelki erejét, bármikor csatlakozhat túráinkhoz, amelyeket a helyi újságban és a templom hirdetőtábláján tesszük közzé.
Szervezők:
Farkas Attiláné Paragi Éva
és Tóth Tamás

8

www.ulles.hu

EGYÜTT
ERŐSEBBEK VAGYUNK!

November 14-én, szombaton 18:00-tól tartjuk meg a KARITÁSZ Jótékonysági Estjét, a Déryné Művelődési Ház és Központban, melyhez
a zenei élményt a balástyai Gémes István és zenekara biztosítja.
A menüben egy tál ételként, finom tarhonyás gulyást szolgálunk
fel, melyet nagy szeretettel és izgalommal készülődő műsorunk előz
meg. Nyitótánccal és meglepetés előadással készülnek csoportjaink.
Az ünnepek közeledtével gondoljunk községünk azon tagjaira, akik
egy kis apróságnak, tartós élelmiszernek is nagyon tudnak örülni.
Célunk az arra rászorultak fizikai és lelki támogatása is, melyen a
rendezvényen befolyt összeggel tudunk javítani.
Ne hagyjuk magára rászoruló embertársainkat!
A rendezvényre támogató jegyek és belépőjegyek is előre válthatóak
lesznek, Farkas Attiláné Paragi Évánál – telefonszám: +36 30 394
94 33-.
További részleteket körképünk következő számában közlünk. Addig is
számítunk településünk összetartására.
Karitász Üllési Csoportja
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EGÉSZSÉGPERCEK: FÓKUSZBAN A
SZÉNHIDRÁTOK I. RÉSZ
A MÓRAHALMI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA (EFI) ROVATA
A szénhidrátok szénből és vízből (hidrogénből, oxigénből) álló vegyületek, szervezetünk nélkülözhetetlen tápanyagai. A szénhidrátok gyorsan felhasználható
energiaforrások (pl. az agy vagy a vörösvértest elsősorban csak szőlőcukrot
használ energiatermeléshez). Mindennapi energiaszükségletünk 45-55%-át kellene szénhidrátokból fedezni, azonban egészségünk szempontjából nem mindegy, hogy milyen típusú szénhidrátból tesszük meg ezt.
A szénhidrátok fajtái
A szénhidrátok építőkövekből, egységekből állnak. Az építőkövek száma alapján
egyszerű és összetett szénhidrátokat különböztethetünk meg.
Az egyszerű szénhidrátok egy vagy kettő építőkőből állnak, és általában ezeket
az egyszerű szénhidrátokat nevezzük a mindennapok során cukroknak. Ebbe a
csoportba tartoznak az egy építőkőből álló monoszacharidok: a szőlőcukor (glükóz), a gyümölcscukor (fruktóz) és a tejcukor egyik összetevője, a galaktóz. A
legfontosabb kettős cukor (diszacharid) az asztalunkon található kristálycukor,
más néven répa- vagy nádcukor (szacharóz), ami a glükóz és a fruktóz összekapcsolódásából jön létre. Két glükózmolekula egyesüléséből a malátacukor
(maltóz), a glükóz és a galaktóz összekapcsolódásából pedig a tejcukor (laktóz)
alakul ki.
A komplex, úgynevezett összetett szénhidrátok (poliszacharidok) sok építőkőből
állnak. Ide tartozik a keményítő, a glikogén és a nem emészthető összetett szénhidrátok (pl. cellulóz).
A fentiekből a cikk szerzői szeretnék kiemelni, hogy a cukor szó fogalmilag nem
azonos a szénhidrát kifejezéssel. A cukrok a szénhidrátok egyik csoportját alkotják csupán.
Kövesse rovatunkat a következő alkalommal is, amiben arról olvashat, hogy milyen szénhidrátokat érdemes fogyasztani!
EFI munkatársai

LÁNGOSOZÓ ÉS ÓRIÁSPALACSINTÁZÓ NYÍLT!
Üllésen is megnyitottuk büfénket heti 2 alkalommal:
KEDDI és CSÜTÖRTÖKI napokon a Dorozsmai úti hentesbolt előtt.
6.30 – 13 óráig várjuk Kedves Vásárlóinkat!

BEVEZETŐ MÚLTUNK
Községünk Göbölyjárás, majd Árpádközpont néven
1948-ig közigazgatásilag Kiskundorozsmához tartozott. A környéken működő néhány iskola így szintén
közös igazgatás alatt működött.
A falu legelső iskolája az 1800-as évek végén épült egy
tanteremmel és szolgálati lakással. A háborúig egy tanító oktatta 1-6. osztályig a sokfős diáksereget. Ez az
ún. Öregiskola vagy Bagolyvár 1957-ig működött. Az
1920-as évek népoktatás politikája folytán Klebelsberg Kunó miniszter kezdeményezésére megépültek a
további iskolák nálunk is (Radnai u. 2., Hármas Isk.,
Karahomoki Isk.). Ezen kívül működött a Galambosi,
illetve a Wolf-majori béresek gyermekeinek épített
Baromjárási Iskola.
Az 1970-es években a közoktatás-politikai párthatározat szellemében körzetesítés miatt ezek a külterületi
iskolák sorra megszűntek, tanulói a falusi iskola bejárói lettek. A gyermeklétszám növekedése és a kisebb
osztálylétszámok miatt újabb szükségtantermeket
alakítottak ki Boros László, illetve Dér Istvánné akkori
igazgatók irányításával. Ezek a tantermek volt bolthelyiségek: a Legyes Isk. (mai nyomda helyén), a Tari,
illetve Marton-féle bolthelyiségekben (buszmegálló
ill. jelenlegi papírbolt). Közben az egytanítós község
(Kiss János) tantestülete is egyre növekedett (8-10
fő körül), 1955-ben szükségessé vált új tantermek kialakítása. Ekkor épült a Radnai u. 2. szám alatti három
tanterem, iroda, nevelői szoba a Bohn-kastély bontási
anyagának felhasználásával, községi összefogással.
Az új igazgató Csóti Szilveszter lett.
A község a 60-as években tovább épült, fejlődött, ami
az oktatásban is megmutatkozott. A Radnai u. 22. sz.
alatt két tantermes új iskola készült el, majd 1963tól gimnáziumi oktatás kezdődött a faluban, s ehhez
1964-ben felavattuk az új emeletes négytantermes
iskolát (Felszabadulás u. 53.).
A középiskola a gyermeklétszám miatt nem bizonyult életképesnek (két évfolyam végzett itt), de a
szaporodó fiatal korosztály örömmel vette birtokba
a felszabaduló tantermeket. A későbbiekben (a 80as, 90-es évek) ezt újabb két-két tanteremmel, illetve tornateremmel bővítette a község önerőből. Az
iskolaelőkészítést az 1950-es évektől létrejött óvoda
biztosítja. Az iskola nagy szerepet vállalt mindenkor a
felnőttoktatásban is. Az 1940-es években analfabétatanfolyam indult, 1950-től pedig általános iskolai osztályokban szerezhettek bizonyítványt a tanulni vágyó
felnőttek. 1951-52-ben a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Technikum létesített kihelyezett tagozatot,
a két évfolyamon kb. 40 fő végzett. A Radnóti Miklós Gimnázium kihelyezett levelező tagozatán szintén
két osztálynyi felnőtt szerzett érettségi bizonyítványt.
Mindezen oktatásokban a helyi iskola nevelői vállaltak
szerepet.
A két iskolánk fejlődése az utóbbi években is töretlen,
a kor követelményeinek igyekszünk megfelelni. Ezért
létesült a számítástechnika termünk és kapott méltó
helyet az iskolai könyvtár. Az új blokk pályázati pénzből és az önkormányzat megtakarításából készült el.
2020.09.05.
Seres Lajos
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ISKOLAI HÍREK
PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

ISKOLATEJ

Sárközi Emília, intézményünk nyugdíjba vonult
igazgatója, Tasi Zoltánné Marika iskolánk nyugdíjba vonult matematika és fizika szakos tanára
és Szabó Józsefné Julika tanító, aki ez év decemberében kezdi el a megérdemelt nyugdíjas éveit
a rendhagyó tanévnyitó pedagógusnapon vehették át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. A díj azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai
pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható,
akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek. A díjazottak emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kaptak. Ezen a
rendezvényen köszöntöttük és ünnepeltük Szolnoki Tünde tanító nénit, aki ebben a tanévben kezdte el az oktatásban a 40. tanítási évét.
Az elismerésekhez szívből gratulálunk!

Iskolánk a 2020/2021-es tanévben újra bekapcsolódott az óvoda- és
iskolatej programba. A Szegedi Tankerületi Központ által kötött szerződésnek köszönhetően heti négy alkalommal juthatnak tanulóink
friss tejtermékekhez. A kínálatban a tej mellett ízesített tej, natúr és
gyümölcsjoghurt, valamimt ömlesztett sajt is szerepel.
Az iskola tanulói körében gyorsan népszerű lett a program, és nagy
örömmel fogyasztják a tejes finomságokat.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

„KIS ISKOLA, NAGY TERVEK”
A Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói
és Szülői Szervezete „Kis iskola, nagy tervek” mottóval rendezte
meg a 26. alapítványi estjét. A bál bevételéből a Radnai utcai iskola
udvarának felújítása és gyermekbaráttá varázslása volt a cél, hogy
a tanulóink szebb és játékgazdagabb környezetben tölthessék el az
iskolás napjaikat.
Szeptember elején megérkeztek az udvari játékok, szakszerű telepítésük megtörtént, a gyerekek már birtoka is vehették a szép eszközöket.
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TANÉVKEZDÉS A 8. OSZTÁLYBAN
Az idei tanévet erdei iskolás programmal kezdtük. Nyolcadik osztályban a pályaválasztás jegyében szerveztük a programokat. Első nap
látogatást tettünk a helyi MOL telepen. Köszönjük Szél Szilveszternek, hogy lehetőséget biztosított erre, és Gábor Sándornak, hogy
végig kalauzolt bennünket. A MOL-nál tett látogatást követően elbicikliztünk az AGRONA Szövetkezethez. Itt Czakó Lóránt és felesége
Czakó Edit mutatta be családi vállalkozásukat és a különböző munkafolyamatokat. Nagyon köszönjük nekik, hogy időt szántak ránk. Nagy
élmény volt a gyerekeknek a hűtőkamrák hűvösében megpihenni,
beülni a kamion vezetőfülkéjébe, kipróbálni a dobozpakolást. A nap
második felében egészen Bordányig kerekeztünk, a Fóliaplast Ipari
és Kereskedelmi Kft telephelyére. Köszönjük Gálné Hódi Máriának,
hogy fogadott bennünket és Horváth Adriánnak, hogy végigvezetett
bennünket az üzemen. Itt is újabb munkalehetőségekkel ismerkedtek meg tanulóink, sokan el sem tudták korábban képzelni, hogyan
készül a fólia, a raschel háló. Köszönjük Törzsök József tanár úrnak,
hogy velünk töltötte ezt a napot.
Dr. Faragó Juditnak és Ambrus Erzsébetnek köszönhetően lehetőséget kaptunk, hogy a második erdei iskolás napunkat a Lala-lakban
töltsük. A gyerekek itt is nagyon jól érezték magukat. Kipróbálhatták az új udvari társasjátékokat, tekerhették kedvükre a bringót.
Hackl Szabolcs egy régi UAZ-zal kalandos útra vitte el a gyerekeket.
Köszönjük a finom ebédet Gyuris Andrásnak és Rádóczi Lajosnak.
Szórakozás közben a falusi turizmushoz kapcsolódó munkafolyamatokkal, szakmákkal is ismerkedhettek a gyerekek, illetve a pályaválasztással kapcsolatosan néhány jó tanáccsal is gazdagodtak. Nagyon hálásak vagyunk valamennyi felnőttnek, hogy ilyen élménydús
napot szerveztek nekünk. Köszönjük Vass Amarillának és Tóth Erikának is a program lebonyolításához nyújtott segítségét.
A harmadik napon ellátogatott iskolánkba Dr. Pőcze Tünde
rendőrőrnagy, aki az iskolai zaklatásról és annak lehetséges következményeiről beszélt a nyolcadikosoknak. Elgondolkodtató történeteket osztott meg velünk. Köszönjük neki. E mellett saját pályája
szépségeit és árnyoldalait is felvillantotta hallgatóságának.
Ezt követően Ótott Zsolt tanár úr projektjébe kapcsolódtak be a gyerekek. Ennek keretében megismerkedtek tanulóink Magyarország
politikai rendszerével. Csoportmunkában pártokat alapítottak és
megfogalmazták programjaikat. Zsolti bácsinak köszönhetően nyolcadikosaink nagy lépést tettek előre a tudatos választópolgárrá válás
útján.
Mindenkinek köszönjük a támogatást, segítséget.
Péterné Juhari Ágota, Szekeres Katalin osztályfőnökök

PARNO GRASZT A PUSZTASZÍNHÁZBAN: 2020.10.03.
Egyelőre figyelünk és folyamatosan igazodunk a járvány okozta helyzethez, de jelenleg még
úgy tűnik, hogy meg tudjuk tartani azt a bulit, ami általában az év leghangulatosabb rendezvénye szokott lenni. A Parno Graszt nagyon szeret hozzánk járni, emiatt van az is, hogy
nem egy átlagosnak mondható másfél órás koncertet adnak, hanem általában kifulladásig
zenélnek. Volt már olyan, hogy a szüneteket nem számítva tisztán 3,5 órát zenéltek. Valami
ilyesmire számíthatunk most is, hiszen ők és a közönség is nagyon ki van éhezve egy jó
bulira.
A szeptember első hétvégéjén megtartott fesztiválunkkal ismét sikerült Üllés jó hírét öregbíteni, hiszen mind a fellépők, mind a vendégek el voltak ájulva az egész rendezvénytől. Egy
egész évre való pozitív visszajelzést kaptunk, ami sok erőt ad nekünk a Pusztaszínház működtetéséhez. Ugyanitt szeretném megköszönni a lakosság türelmét, amit a fesztivál ideje
alatt tanúsított. Szervezői oldalról nagyon igyekeztünk a legkevésbé zavaróak lenni. Remélem, hogy ez sikerült is. A fotókon látható kisasszony a legfiatalabb fesztiválozónk volt :)
Sok szeretettel várunk mindenkit a rendezvényeinkre a jövőben is!
Bozsity Zoltán
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ERDEI ISKOLA PROGRAMOK - SZEPTEMBER 2-4.
5. osztály
6. osztály
Szeptember 2. (szerda)

Délelőtt

Délután

Délelőtt

Délután

Délelőtt
Délután

Nevelők

Kerékpártúra az Kézműves
MOL faházhoz, foglalkozás az
sorversenyek. alkotóházban.

7. osztály
Pályaválasztás
előkészítése.
Az október 6-i
műsor forgatókönyvének
összeállítása.
Pszichológus
foglalkozás.

Pszichológus
Bowlingozás
foglalkozás.
Mórahalmon.
Szeptember 3. (csütörtök)
Kerékpártúra a
MOL faházhoz,
Kerékpártúra
sorversenyek,
Zsombóra.
gyalogtúra a
Bohn- erdőben.
Kézműves
Pszichológus
foglalkozás az
Filmvetítés
foglalkozás.
alkotóházban.
Szeptember 4. (péntek)
Látogatás a szegedi Füvészkertben,
a kert és a lepkeház megtekintése vezetéssel.
Séta az újszegedi Ligetben,
játék a felújított játszótéren.
Megyeri Péter, Kocsisné Hecskó Ágnes, S. C.
Nagy Éva - osztályfőnökök
Kalányos Krisztina, Maróti Levente, Ótottné
Vörös Zsuzsanna, Ótott Zsolt, Szolnoki Tünde,
Törzsök József

Szeretnénk megköszöni az erdei iskolai programjainkhoz nyújtott
támogatást: az Üllés Nagyközség Önkormányzatának, a Déryné
Művelődési Ház és Könyvtárnak és a MOL üllési telephelyvezetőjének.
Kocsiné Hecskó Ágnes, S.C. Nagy Éva, Megyeri Péter osztályfőnökök

ÖSSZEÍRÁS –
AGRÁRCENZUS 2020.
A Központi Statisztikai Hivatal értesítése alapján tájékoztatjuk
a lakosságot, hogy a KSH a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változások nyomon követése érdekében - az online
önkitöltési lehetőséget biztosító első szakasz lezárultával – 2020.
szeptember 19. és november 22. között összeírást végez. Az
adatszolgáltatás kötelező!
A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok
oldalon, vagy a 06 80/200-766 telefonszámon (2-es gomb, majd
a 2374-es OSAP szám megadása szükséges) kaphatnak további
információkat.
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
NYÁRI ÉLET AZ ÓVODÁBAN, BÖLCSŐDÉBEN…
A koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére 2020. március közepétől az óvodai élet „összekuszálódott!”
Így nagyon vártuk, hogy újra nyithassunk a megszokott módon.
Majd június 15 után visszatért az élet, aminek nagyon örültünk. Jó
volt újra együtt lenni a csoportoknak, a gyermekek hiányolták egymást és mi is a gyermekeket.
Feledve a sok nehézséget augusztusban NYÁRZÁRÓ PARTYRA invitáltuk az intézmény lakóit!
5 állomáson vártuk a gyermekeket, Légvárral, vizes játékokkal, barkácsolással, népi játékokkal és finom csemegékkel. A csemegéket
köszönjük szépen a Kedves Szülőknek.
A bölcsőde, óvoda gyönyörű, kívül-belül megszépült a nyáron. Hatalmas munka volt.
A dajka nénik és a bölcsődei dolgozók a nyári időszakban mindent
átmostak, fertőtlenítettek, átválogattak, tisztára varázsoltak.
Segítőink is voltak: Magony Janka, Nagy Laura, Juhász Blanka,
Soós Judit, Túri Csaba, Vass Laura, valamint Farkas Levente János
A fiúk lányok közszolgálati és nyári munka keretében segítettek a
bölcsődében, óvodában. Köszönjük munkájukat!
A gyermekek mindennapjainak örömtelivé tétele, esztétikai érzékük
fejlesztése, illetve környezetük szebbé tétele közös feladat, nem csak
a bölcsődei, óvodai dolgozók tesznek ezért, hanem a fenntartó önkormányzat és a Technikai Csoport is.
Így kerültek javításra az udvari játékaink, illetve javítás után csiszolásra, festésre.

akik sírdogáltak, de az óvoda újdonságai és óvó nénik és dajka néni
„gyógyító” simogatása gyorsan feledtette velük a bújukat. A második héten sajnos a betegség közbe szólt a közös napoknak, a kis pajtások közül sokan betegek lettek. Mindannyian nagyon várjuk, hogy
a közös Méhecske életet tovább folytassuk... A csoportunkat a többi
csoport is meglátogatta még ajándékot is hoztak, köszönjük szépen!
Zita, Évi, Kitti óvó néni és Julika dajka néni

Itt szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet mondani a
Kedves Szülőknek, a Kollégáimnak és a fenntartó önkormányzatnak,
hogy sikeresen zártuk azt a tanévet is, mely sokkal több munkát,
szervezést türelmet és együttműködést igényelt! Köszönöm szépen!

ELINDULT AZ ÚJ TANÉV…
A bölcsődében, óvodában sokat készültünk a 2020/2021-es tanév
kezdésére. 87 gyermekkel kezdtük, és folyamatosan várjuk a továbbiakban is az óvodás gyermekeket. Nagy örömünkre szolgál, hogy
4 óvodai csoportban éljük a mindennapokat. Egy óvodapedagógust
még várunk a csapatunkba.
A bölcsődében 22 gyermekkel kezdjük az idei tanévet is, majd folyamatosan jönnek át az óvodába a kis ovisok és kerülnek felvételre új
bölcsisek.
Az óvó nénik gyönyörű barátságos dekorációval, rendezett termekkel
várták a kis óvodásokat, a kisgyermeknevelők a bölcsődéseket.
Bizakodóak vagyunk és betartva az egészségügyi szabályokat indítottuk el a tanévet.
Még augusztus végén szülői értekezletre invitáltuk a Kedves Szülőket, itt megbeszéltük az évkezdéshez szükséges teendőket tudnivalókat! Kívánjuk, hogy egészséggel és örömmel teljen az idei tanév is!
Külön köszönetet szeretnénk mondani Huszár Bianka apukájának,
aki két nagy virággal örvendeztette meg az intézményt! Köszönjük
szépen!
Egy új kiscsoport élete mindig nagy várakozással tölti el a gyerekeket, szülőket és minket pedagógusokat
is. Ebben a szeptemberben az óvodában méhecske csoport néven indult el a kiscsoport 14 fővel. A
gyermekeknek augusztus utolsó hetében szerveztünk
ismerkedős délutánt, ahova a szüleikkel érkeztek és kölcsönösen
ismerkedtünk egymással egy hangulatos délutánon először a csoportszobában, majd az ovi udvaron folytattuk járgányozással, homokozással. Az első héten a gyermekek nagyon ügyesek voltak, voltak,
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Szeptemberben új társakkal bővült a KATICA középső csoport. 6 gyermek csatlakozott hozzánk, 23-an
kezdtük meg a tanévet. Augusztus végén ismerkedős
délelőttre vártuk az óvodába kerülő új társakat szüleikkel együtt. Ismerkedhettek az óvodai környezettel, a csoporthoz
tartozó felnőttekkel, egymással, kipróbálhatták a játékokat a csoportszobában és az udvaron. Igyekeztünk első óvodai élményüket különlegessé tenni (készítettünk nekik katicás nyakláncot csemegéztünk,
választhattak színezős lapot), hogy szívesen jöjjenek csoportunkba.
Beszoktatásuk folyamatban van, segítjük őket a beilleszkedésben,
az óvodai szokások elsajátításában. Összetartó, egymást segítő kis
közösségé formáltuk már az első hetekben a csoportot, az óvodai
szokások terén már jártasabbak segítik új társaikat a napi tevékenységek során.
Sziráki Lászlóné, Ocskó Ágota, Gyuris Dóra
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2020. szeptember 2-án 25 Manócska csoportos gyermek kezdte el a tanévet, akik nagyon örültek a viszontlátásnak. Mi már nagy-középső csoportosok lettünk,
így egészen gördülékenyen mentek az első napok.
Szeptember 9-én kirándulni mentünk a Vadasparkba.
A gyerekek izgatottan készülődtek a kirándulásra, minden nap kérdezgették "hányat kell még aludni az indulásig?". Végre
eljött a várva várt nap, és finomságokkal teli hátizsákokkal a hátunkon elindultunk. A Vadasparkban nagy élményt jelentett a sok állat
látványa. Megismerkedhettünk a pingvinekkel, fókákkal, majmokkal,
elefántokkal, zsiráfokkal zebrákkal, púpos tevékkel oroszlánokkal,
szurikátákkal, papagájokkal, óriásteknőssel, rinocérosszal, emukkal,
és még sok állattal. A fókák játékos etetése különösen nagy sikert
aratott. Kellemesen elfáradva élményekkel gazdagodva tértünk viszsza az óvodába.
Réka és Tünde óvónéni, Mónika dajkanéni

Nagy volt a boldogság szeptember
1-jén,
a viszontlátás
öröme átjárta
az egész csoportot. Közülünk 3
gyermek elment iskolába, helyettük lett másik három kedves,
mosolygós kispajtásunk, így maradt 25 fő a csoportlétszámunk.
Örültünk egymásnak, rácsodálkoztunk, hogy milyen sokat nőttek a Kisvakondok. Nem csoda,
hiszen nagycsoportosok lettünk.
Rengeteget ügyesedtek és önállósodtak a gyerekek. Az első

héten a beszélgető-köröké
volt a főszerep, hiszen a
gyerekekből áradt a rengeteg sok élmény, a nyári
kirándulások, a családdal
együtt töltött idő, a sok
pozitív emlék. Az óvó nénik
kicsit átrendezték a csoportszobát, így megnyithatott a „Kisvakond ABC”,
ami közkedvelt játék lett
a gyerekek körében. Második héten lehetőségünk
nyílt egy kisebb kirándulásra, így ellátogattunk a
Mórahalmon megrendezett Lego kiállításra. Az
egész hetünket a Lego köré
építettük, a kiállítás fantasztikus élmény volt a gyerekek számára.
Nagycsoportosok lettünk, sok teendőnk és programunk lesz e tanév
során. Kipróbálhatjuk a focit, lábtornát, sakkot, újra van néptánc és
jóga is. Már az első hetekben rajzpályázatra készültünk és különböző
előadásokra, műsorokra tervezünk eljutni.
A kis Méhecske csoportosokat az első napokban általunk barkácsolt
méhecske figurával köszöntöttük óvodánkban.
Bozsóné Tóth Zsanett, Náfrádi Szilvia és Nagyné Nyerges Mónika

Zsebibaba csoport
Ez a nyár kicsit más volt, mint az előző években.
Augusztus végén a bölcsődében nagy fertőtlenítés,
takarítás után kezdtük meg a csoportszobák berendezését. Szeptemberben 1-jén szépen díszített terembe
vártuk a gyermekeket. A Zsebibaba csoportba ebben az évben 12
kisgyermek fog járni. Ebből 6-an már az előző évben is velünk voltak, most csatlakozik hozzánk 6 új kispajtás. Ezekben a napokban a
beszoktatásuk zajlik, van sírás-nevetés gyermek és szülő részéről is.
Igyekszünk mindenkit átsegíteni ezen a nehéz időszakon. Legfontosabb a rugalmasság, mindig a gyermek szükségleteit tartjuk szem
előtt, így a beszoktatás ideje a gyermek igényeitől függ. Csoportunk
érdekessége, hogy lányhiány van nálunk, hiszen a 12 gyermekből 10
fiú, és csupán 2 lány van. Első hetek után fokozatosan ismerkednek
meg majd a gyermekek a rajzolás, festés, ragasztás, gyurmázás adta
lehetőségekkel. Minden nap lesz ének, mondóka, mese, vers, kiegészítve bábozással, hangszerrel. Fő lételeme ennek a korosztálynak a
mozgás, így a lehető legtöbb időt a friss levegőn fogjuk tölteni az ősz
folyamán is.
Az idei nevelési évben is sok programmal készülünk, bízunk benne,
hogy ezek többsége meg is valósulhat.
Ibolya, Dóra, Ildi

A Micimackó bölcsődei csoportba 5 kisgyermek érkezik
otthonról szeptemberben, akiket a régebb óta járó gyermekekkel együtt szeretettel várunk. Az új kisgyermekek
nem egyszerre kezdik a bölcsibe való beszokást és mi így
egy-egy kisgyermekre több figyelmet tudunk fordítani.
Összesen 10 fős csoport leszünk, köztük 8 kisfiú és 2 kislány.
Az új gyermekek érdeklődéssel, kíváncsian veszik birtokukba a sokféle játékeszközt. A polcon sorakoznak számukra a kisautók, babák,
babakonyhai eszközök, logikai játékok, kirakók, többféle építőjáték,
gyurma, rajzeszközök, szerepjátékok kellékei. Az udvaron pedig
örömmel homokoznak, csúszdáznak, motoroznak.
Vigaszképpen pedig, ha anyukájuk hiányzik nekik, szokott segíteni az
ölelés, vagy egy-egy ölbéli játék, mondóka, ének.
Eszti, Erzsi és Rita
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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

Biztosítási ügynökség


Nyugdíjbiztosítások



Életbiztosítások



Baleset- és egészségiztosítások



Lakásbiztosítások



Vagyonbiztosítások



Gépjármű-biztosítások



Utasbiztosítások

Az UNIQA Biztosító
helyi képviselője:

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép OKTÓBERI
számának lapzártája október 16-án, pénteken lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen
– legkésőbb PÉNTEKEN 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő, úgy ügyfélfogadási időben a 62/282-122 / 222 melléken Balogh Márta ügyintézőt
keresse!
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a
határidő betartását! Az ezt követően beérkező cikkek megjelentetésére nincs mód.

CSALÁDI ESEMÉNYEK

Köszönjük!

SZÜLETÉSI HÍREK
Grezsa Zoltánnak és Szunyog Renátának július
24-én – 3270 grammal – Vencel nevű,

Mihály Máténak és Mihály Renátának
augusztus 12-én – 3540 grammal – Fanni nevű,
Daka Imrének és Czékus Katalinnak
augusztus 18-án – 3450 grammal – Emma
nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Szabó Ferenc és Pipicz Erika üllési lakosok augusztus 28-án,
Tóth Dániel Zsolt és Horváth Renáta üllési lakosok augusztus 29-én,
Jernei Dávid üllési és Pataki Zsófia budapesti lakosok augusztus 29-én,
Kondász Attila forráskúti és Lajkó Szilvia üllési lakosok szeptember 5-én,
Őze Krisztián nagymágocsi és Lakner Brigitta üllési lakosok szeptember 12-én,
Bürgés Péter Balázs balástyai és Hovanyecz Klaudia üllési lakosok szeptember 12-én
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
HALÁLOZÁSI HÍREK
Farkas Zoltán augusztus 12-én 76 éves korában,
Turner József augusztus 23-án 78 éves korában,
Gábor Istvánné (szül: Puskás Rozália) szeptember 3-án 82 éves korában,
Rigó Péter Pál szeptember 14-én 72 éves korában,
Vass Sándor szeptember 21-én 73 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

APRÓHIRDETÉS

Pesti Mária, biztosítási tanácsadó
Telefonszám: +36 30 658-9746
E-mail cím:

maria.pesti@uniqa-net.hu

ÜLLÉS JÓKAI UTCA 20. SZÁM ALATT
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