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„….Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek…”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
Déryné Művelődési Ház egykori igazgatója,
Dinnyés Géza
életének 87. évében, 2021. június 28-án elhunyt.

Szlogeneim:
1. Tanulj az álmaidról!
2. Tanulj szebbet az álmaidról!
3. Tanulj, gondolkozz, alkoss!
Szerencsés csillagzat alatt
Mi vár rád, ha rosszul döntesz?
Egy út mely felemelhet?
Ne aggódj a holnapért,
A gyermek tudja mi a cél!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
az Üllési Önkéntes Tűzoltó Egyesület egykori tűzoltó
parancsnoka,
Sziládi Zoltán
2021. július 4-én, életének 82. évében elhunyt.

Emlékük szívünkben örökké él!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Búcsúzunk!

Búcsú!

Mély fájdalommal búcsúzunk Dinnyés Gézától, egykori tanácselnöktől, a Déryné Művelődési Ház volt igazgatójától,
aki 1969-től 25 éven át, 1994-ig vezette az intézményt.
Az Üllési Fonó Néptáncegyüttes egyik alapítójától és első
vezetőjétől.
Géza bácsi személyében olyan ember távozott közülünk,
aki munkájával hozzájárult településünk kulturális életének
fejlődéséhez, fellendüléséhez, virágzásához. Elhivatottan
szervezte a rendezvényeket, támogatta a klubok, szakkörök, különböző közösségek működését. Szívügye a Fonó
Néptáncegyüttes volt, igyekezett minden lehetséges támogatást megszerezni és megadni az együttes számára.
A FONÓ Alapítvány elnöke, Ótott Zsolt így emlékezett
Géza bácsiról: “…akinek a létünket köszönhetjük, aki mindig önzetlenül támogatta a néptánc ügyét Üllésen...” Művelődésszervező, könyvtáros, fényképész, mozigépész, de
még lehetne sorolni, mi mindenhez értett és milyen sokféle, vátozatos feladatot kellett ellátnia az intézményben.
Géza bácsi így vallott munkájáról “Élmény volt örülni … a
teltházas rendezvényeknek, a színpadi produkciók sikerének, a csoportok…szereplésének. Ezek az emlékek éltetik
ma az emlékezőt abban, hogy mégsem volt hiába!”
Búcsúzunk tőled Géza bácsi, emléked örökre velünk marad!

Sajnos elmentél, Kedves Zoli
Bácsi! Te voltál a legidősebb
tűzoltónk, parancsnokunk. A
régi generációt már csak Te
képviselted, Te maradtál! De
hívtak és jelentkeztél égi szolgálatra!
Emlékezzünk: 1963-ban lettél
tűzoltó a katonaság után. Tenni
akartál: A géplakatosi munkád
mellett végezted az önkéntes
tűzoltó feladatokat. Jártál káresetekhez, versenyekre. Mindig számíthattunk Rád. Kértük
tanácsaid, véleményed mindig
fontos volt nekünk. Közgyűléseinken hallgattuk érdekes
történeteidet. Sajnos már nem
tehetjük!
Nagy űr marad utánad. Emlékezni fogunk Rád! Isten nyugosztaljon, PARANCSNOK!

Meszesné Volkovics Szilva
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár ig
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Tűzoltó Egyesület nevében:
Nagy Béla
elnök

Egy hosszú úton sétálok,
Távolban ligeti étterem zaja,
Zsebemben egy érem,
A Nobel díj az kérem.
Felnézek az égre és látom éppen,
Aki a legtöbbet tett értem,
Egy fénylő csillag ragyog,
Hogy ki ő az titok.
Elmondanám a nevét, de könnyeimmel küszködök.
Ha te is felnézel, a nevét meglátod a csillagok között.
Lehet ő a Fiú, az Atya, Apa vagy Anya,
Ha belegondolsz, mind a tudás halmaza.
A sövényen félúton haladok,
A kis fiamra, Danira gondolok.
Együtt fogunk rendelni finom étket,
Hogy együtt ünnepeljük meg e díszes éket.
És ha nem is ettem ott, minden este, ahogy
az álmomban azt kértem,
ma bepótoljuk az összes kimaradt estét, Daninak ezt megígértem.
Zöldséges árus legott, mellettem,
Egy ismerős illatra emlékezem,
A dolgos gyermekkor évei jutnak eszembe,
A paradicsomföldek, melyet apám dolgos
keze fedett be.
Ez egy nagyon jellegzetes illat,
Mely soha el nem múlhat,
Emlékeimben örökké fog élni,
Apám munkás szavai, intelmei.
Él még, bár most a kórházi ágyat nyomja,
Szemeiből mindig a mosoly tudatja,
Érted tettem mindent édes fiam,
Ha kételkedsz, a választ a csillagokra írtam.
Lehetsz diák, dolgozó vagy mentor,
Amíg élsz, tudod, hogy van és lesz benned
plusz faktor.
Szerző: Dinnyés Balázs Emil
(aranydiplomára jelölt, az SZTE többdiplomás
hallgatója)
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Tisztelt Olvasó!
2021. július 1-jétől a Magyar Posta Zrt. megszüntette a napilapok és
egyéb, jogszabályban leírt, külön szerződés alapján terjesztett anyagok kézbesítését, – így a Képviselőtestület ingyenes havi lapja, az
Üllési Körkép terjesztését sem tudják vállalni.
Felhívom a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy július hónapban a helyi
újságot a belterületi lakosok a szokásos módon, de az önkormányzat
által szerződött új terjesztő által kapják meg, a külterületi lakosok
pedig nyitvatartási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
illetve a Déryné Művelődési Házban vehetik át.

Augusztus hónaptól az Üllési Körkép 1 példányát a külterületi lakosok
a dűlőutak menték található zöld postaládák melletti „Üllési Körkép”
feliratú dobozból vehetik ki.
(a Körkép aktuális lapszámai továbbra is minden hónap utolsó két
munkanapján jutnak el az Olvasóhoz)
Szíves megértésüket köszönjük
Nagy Attila Gyula polgármester

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 támogatásban részesíthetők köre
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 2021. 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)
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 pályázatról, a támogatás mértékéről a Képviselőtestület dönt
2021. év október 31-ig.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Az Üllési Polgármesteri
Hivatal 2021. évi
nyári igazgatási szünete
A polgármester a képviselőtestület hatáskörében eljárva 2021. február 24-én döntött a nyári és a téli igazgatási szünet időtartamáról.
A határozat értelmében az Üllési Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünete:
2021. augusztus 16 – augusztus 19. napjáig tart. (4 nap)
(Első munkanap: augusztus 23.)
A fenti időszakban az ügyfélfogadás szünetel, a Polgármesteri
Hivatal zárva tart.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala Üllési Kormányablaka változatlan nyitva tartással fogadja
ügyfeleit:
2021. augusztus 16. (hétfő) 7.00-17.00 óra
2021. augusztus 17 (kedd) 8.00-12.00 óra
2021. augusztus 18. (szerda) 8.00-16.00 óra
2021. augusztus 19. (csütörtök) 8-18 óra

Dr. Szántó Mária
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hivatal
hivatalvezető
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Önkormányzati döntések
A hatályos jogszabályok alapján a képviselőtestület tagjai munkaterv
szerint, június 22-én ülést tartottak.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás, a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális Gyermekjóléti Központ, a Támogató Szolgálat és a
szociális ellátások – a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás – 2020. évi ellátásáról szóló beszámolók elfogadásáról,
– a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi intézményi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Üllési Tagintézmény 2020. évi zárszámadása
alapján a feladattal nem terhelt szabad pénzmaradványának vissza
kéréséről,
– Üzletrész vásárlási ajánlatról (a Képviselőtestület a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft-nél jegyzett 100.000 Ft-os üzletrészének a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által felajánlott 50.000 Ft-os vételáron történő értékesítését nem támogatta),
– elvi döntés meghozatalában „Külterületi helyi közutak fejlesztése”
címen az Üllési Határút karbantartását célzó pályázat benyújtásáról,
– az Üllési Páduai Szent Antal Templom felújításának támogatására 1
millió Ft-os önkormányzati támogatás nyújtásáról.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– 3 db lakáscélú támogatás odaítéléséről – összesen 3.600.000 Ft
összegben.
– az Üllés Dorozsmai út 82/3 szám alatti bérlakás bérletére beérkezett 5 pályázat elbírálásáról.
A képviselők a július 12-i rendkívüli, nyílt ülés keretében döntöttek a
külterületi helyi közutak fejlesztése címen az Üllési Határút felújítására (kódszám: VP6-7.2.1.1-21) vonatkozó pályázat benyújtásáról és a
szükséges 5 %-os önerő biztosításáról.
Az előterjesztések a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2021-ev,
a nyílt témájú határozatok a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/hatarozatok/category/1329-2021
a nyílt témájú jegyzőkönyv a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuletij e g y z o ko n y v e k / 2 0 2 1 - ke p v i s e l o t e s t u l e t - j e g y z o ko n y v e k /
category/1324-polg%C3%A1rmesteri%20d%C3%B6nt%C3%A9sek,
a rendelet a http://ulles.hu/rendeletek link alatt található.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Állatorvosi ügyelet
augusztus

július 31-augusztus 1.
augusztus 7-8.
augusztus 14-15.
augusztus 20-22.
augusztus 28-29.
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Dr. Papp Sándor
Dr. Szőke Csaba
Dr. Kovács Tibor
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Hursán Mihály

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

Tájékoztatás az
önkormányzati mobilflottáról
Tájékoztatom az önkormányzati mobilflotta előfizetőinket, hogy Üllés
Nagyközségi Önkormányzat és a Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) újabb 2 éves szerződést kötött.
Az új szerződés szerint ügyfeleinknek lehetősége van a jelenlegi tarifacsomagról 3 különböző – Flexi Basic, Flexi Plus, Flexi Pro – tarifacsomagra váltani. A Szolgáltató telefonon megkeresi ügyfeleinket
a változás kapcsán.
Felhívom a figyelmüket arra, hogy nem kötelesek változtatni, maradhatnak abban a tarifacsomagban, amelyben jelenleg vannak.
Amennyiben a jelenlegi tarifacsomagjukat megváltoztatják a 3 új
tarifacsomag valamelyikére, de a szolgáltatás nem lesz megelégedettségükre, vissza már nem tudnak lépni, mivel a korábbi szerződés az Önkormányzat és a Szolgáltató között hatályát vesztette.
Tarifacsomagváltozás esetén nyilatkozatukat nemcsak telefonon,
hanem személyesen is megtehetik a Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatain.
Kérem, a fentiek szíves tudomásul vételét.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Betegeim!
2021. augusztus 2 – augusztus 13-ig szabadságon leszek.
Ezen idő alatt a helyettesítésemet Dr. Takács Ildikó és Dr. Kamenik
Henriett látja el.
A rendelési idő:
Hétfő		
Kedd		
Szerda		
Csütörtök
Péntek 		

14-16 óráig
14-16 óráig
14-16 óráig
14-16 óráig
9-11 óráig
Dr. Ország Orsolya
háziorvos

Tisztelt Páciensünk!
2021. augusztus 02-03-ig dr. Csonka Erika, augusztus 4-09-ig dr.
Kamenik Henriett, augusztus 09-19-ig dr. Csonka Erika és Varga Mihályné lesz szabadságon.
A hétfő és szerda délutáni rendelések továbbra is csak megbeszélés
alapján vehetők igénybe, mert ilyenkor prevenciós tevékenységet
végzünk (védőoltás, szűrések).
A távkonzultációt, igazolások kérését elsősorban a medicsiulles@
gmail.com címre kérjük.
Minél kevesebbet kell telefonálni, annál jobban tudjuk tartani az
időpontokat. Ez vonatkozik az orvosi és az asszisztensi ellátásokra
egyaránt. Ha mégis telefonon szeretne beszélni velünk, akkor 7:308:30-ig vagy 11-12-ig hívjon bennünket!
Együttműködését köszönöm!
dr Csonka Erika
háziorvos
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Rendszeres gyermekvédelmi

Konyhai hírek

kedvezmény pénzbeli
támogatása

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 20/A. § szerint
• azon gyermekek, akik 2021. augusztus 1. napján Üllés Nagyközség Jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak, 6.000 Ft alapösszegű pénzbeli támogatásban részesülnek.
• azon gyermekek, akik 2021. augusztus 1. napján Üllés Nagyközség jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, 6.500 Ft emelt összegű pénzbeli támogatásban
részesülnek.

Nyári nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig: 6-14 óra.
Július/augusztus térítési díj befizetésének időpontja:
augusztus 01-10-ig 7-14.00 óra között

A pénzbeli támogatást augusztus hó végén az Üllési Polgármesteri
Hivatal pénztárában lehet felvenni. A pénzösszeg átvételének feltétele a 16. életévet betöltött gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyáról igazolás benyújtása. A kifizetés időpontjáról Üllés Nagyközség
honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve
telefonon hivatali munkaidőben a 62/282-122/118 melléken nyújtunk
tájékoztatást.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőség van az étkezési térítési
díjak átutalással - ez esetben legyen szívesek a pontos összeget utalni
és a közlemény rovatban a számla számot és a gyermek nevét feltüntetni-, illetve bankkártyával, SZÉP kártyával történő megfizetésére.

Tisztelettel
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy intézményünk
2021. július 30 - augusztus 2-ig, augusztus 6 - augusztus 9-ig
és augusztus 13-án karbantartási munkák miatt ZÁRVA tart!
Munkanapokon egytálételt vagy hideg ebédet tudunk biztosítani a
szociális étkezők számára.
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)

Iskoláztatási települési

Pótbefizetés: augusztus 19-én, csütörtökön 7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont: hétfőtől – péntekig 11.30 – 13.00 óráig
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Kérjük az időpontok betartását, mert egyéb napokon a pénztár zárva
tart!

Kérjük Önöket, hogy amennyiben erre lehetőség van, készpénz helyett a fenti fizetési módokat részesítsék előnyben.

Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

támogatás
Tájékoztatom a szülőket, hogy Üllés Nagyközség Képviselőtestületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 22/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelete alapján
6.000 Ft összegű iskoláztatási települési támogatás állapítható
meg annak a szülőnek, akinek
• a gyermekének nem került megállapításra rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény és
• gyermekével Üllés nagyközségben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
• gyermekének nappali rendszerű alap- vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben jogviszonya van – az intézmény nevét a kérelem nyomtatványon fel kell tüntetni és 20.
életévét még nem töltötte be és
• a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át, azaz az 57.000 Ft-ot, a gyermekét egyedül nevelő
szülő családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, azaz 71.250 Ft-ot.
Az iskoláztatási települési támogatás iránti kérelem a polgármesteri hivatal szociális irodájában 2021. augusztus 1. napjától 2021.
szeptember 15. napjáig nyújtható be. A kérelemhez szükséges
mellékelni
• gyermek 16. életévének betöltésétől iskolalátogatási igazolást, amely igazolja, hogy a gyermek nappali rendszerű oktatási intézményben folytat tanulmányokat,
• a szülő(k) előző havi nettó jövedelmét.
A kérelem nyomtatvány (települési támogatás) átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy letölthető honlapunkról http://
ulles.hu/ugyintezes-letoltheto-nyomtavanyok/szocialis-ugyek oldalról.

Tisztelt Lakosok,
Tisztelt Választópolgárok!
Értesítem Önöket, hogy 2021. augusztus 2-án, hétfőn 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Művelődési Házban, a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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Hulladékgyűjtés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2021. augusztus 10., 24. (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: 2021. augusztus 3., 17, 31. (keddi nap)
A zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Ügyfélfogadás újra
Az FBH-NP Nonprofit Kft tájékoztatása alapján – a korábbiakhoz hasonlóan - minden hónap utolsó pénteki napján 9:30 – 12 óráig lesz a
cég ügyfélfogadása a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban.
az első ügyfélfogadási nap:
2021. július 30. (péntek) 		

9:30 – 12 óráig.

(ügyfélszolgálat: +36 79/524-821,
e-mail cím: ugyfelszolgalat.forraskut@fbhnpkft.hu;
fbhnpkft@fbhnpkft.hu)

Életmód Klub hírei!
A következő összejövetel augusztus 19-én, csütörtökön 17 órakor
lesz a Napos piac épületében.
Dr. Csonka Erika és Füredi Andrea

Mozgáskorlátozott
Egyesület hírei!
A szokásostól időponttól eltérően, augusztus 6-án 15 órától találkozunk a Napos piac épületében.
Amiről szó lesz: megyei fürdőnapokra jelentkezés, tagdíjak fizetése,
aktualitások!
Füredi Andrea
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Szociális Központ Hírei
2021. 06. 18. napján az üllési horgásztó- és pihenőparkban megtartottuk a már hagyomán�nyá vált nyári tóparti piknikünket a nappali ellátásban résztvevőkkel. Szép napos időben volt
részünk. A bográcsban idén gulyásleves főtt, ami nagy sikert aratott. Időseinknek hála házi
készítésű süteménnyel zártuk a bőséges ebédet. Meghívásunkat elfogadta Dr. Borbás Zsuzsanna Jegyző Asszony, így együtt ünnepelhettünk ezen a szép napon. Ebéd után pihentünk,
beszélgettünk. A friss levegőtől kissé fáradtan, de jókedvűen és élményekkel telve tértünk
haza, jövő nyáron megismételjük ezt a sikeres programot.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézménye

Dudás Julianna:
Felgyógyultan visszatért
Jött a vírus, ez
Senkit se kímélt,
Pedig részére
Nem küldtünk ímélt.
Köszönjük szépen a
Magasságos Úrnak,
Egészségét visszaadta
A tiszteletes úrnak.
Ezen a szép
Júliusi napon
A Nap sugarát újra
Üllésen kapom.
Mindig mikor találkoztunk,
Mosoly van az arcán.
A vírussal szembenézni
Ez igazi harc ám.
Lebetegszik valaki,
Ez nagyon nagy bánat,
Azonnal kezdd el a
Gyógyító imádat.
Imádkozzunk érte
Reggel és minden este,
Csak erőt adjunk át,
A lábáról le ne esne.
Kezünket összekulcsoltuk,
Ég felé tartottuk,
És őt mi így imánkkal
Életbe tartottuk.
Hegyekbe ment, ott
A levegő tiszta, így a
Jézuska gyógyultan
Küldte hozzánk vissza.
Visszatért körünkbe,
Imádkozzunk örömünkbe.
Egy kicsit őszesen,
De visszajött győztesen.

2021 | 06 | 04.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NAPELEM ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ TELEPÍTÉS A PATIK TANYÁN

Újabb tanya újult meg a Dél-Alföldön
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A bruttó 5,4 millió forint európai uniós támogatás
segítségével valósult meg. A fejlesztés eredményeként korszerű 4 lakóegységes korszerű szennyvíztisztító
rendszer és egy 9,24kW teljesítményű monokristályos napelemes rendszer telepítése valósult meg. A
beruházásnak köszönhetően az ott élők lakó- és életkörülményei jelentősen javultak, valamint az épület
energiahatékonyabbá vált.

További információ kérhető:
Sindel János, kommunikációs kapcsolattartó
Elérhetőség (telefonszám: 06702427938, e-mail cím: sindel.janos@gmail.com )
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Iskolai hírek
Év vége
Iskolánk tanulói a 2020/2021-es tanévben is nagyon sok versenyen
szerepeltek sikeresen. A legjobban teljesítőknek a tanévzáró ünnepségen átaduk az iskolánk ifjú tudós díjait:
Ifjú Polihisztor: Vereb Denissza
Ifjú Nyelvész, Ifjú Irodalmár és Ifjú Matematikus: Lajkó Lia
Ifjú Természettudós és Ifjú Nyelvész: Berczeli Lili
Ifjú Természettudós és Ifjú Történész: Börcsök Bence, Börcsök Csaba, Hódi Kristóf, Nagy Zsanett
Ifjú Természettudós és Ifjú Irodalmár: Nagy Regina, Tóth Barnabás
Ifjú Nyelvész és Ifjú Matematikus: Dobi Zalán
Ifjú Nyelvész és Ifjú Történész: Czékus Brenda, Kokai András, Nagy
Fruzsina
Ifjú Irodalmár és Ifjú Matematikus: Lajkó Leó
Ifjú Geológus és Ifjú Nyelvész: Simon Kata, Csányi Jázmin
Ifjú Geológus és Ifjú Matematikus: Kocsis Nikolett
Ifjú Nyelvész: Baló Dominika, Bigors Ádám, Bigors Richárd, Dobai
Henrietta, Farkas Letícia, Gárgyán Mercédesz, Horváth Kristóf, Juhász Hédi, Kékes-Szabó Mira, Lajkó Balázs, Monostori Gellért, Sós
Vanessza
Ifjú Fizikus: Lajkó Attila
Ifjú Matematikus: Sári Zita Alíz
Ifjú Természettudós: Baranyi Nándor, Gyuris Vanda, Gyuris Zsófia,
Kocsis Benedek, Nagy Dorina, Német Zoé, Szalai Vanda
Ifjú Történész: Mészáros Fanni, Nagy Gábor, Nagy Patrik, Zámbó Vivien
Ifjú Zenész: Ujvári Dénes
Ifjú Geológus: Terhes Gréta
Az „Üllési Suli” Alapítvány Fontos-díjasai a 2020/2021-es tanévben:
Berczeli Lili 8.a osztály
– 8 éven keresztül minden tantárgyból jeles vagy kitűnő értékelést kapott és példamutató magatartást tanúsított
– meghatározó személyisége az iskola és az osztály életének,
az iskolai pályázatokba mindig szívesen, segítően bekapcsolódott
– a Zrínyi megyei matematikaversenyen kimagasló eredményt
ért el, az iskolánkból ő volt a legeredményesebben teljesítő
tanuló
– Természettudományos kalandtúra csapatversenyben vett
részt
– a Titok országos angol nyelvi levelezős verseny 1. helyezettje
– a Fonó Néptáncegyüttes Ficergők csoportjának is meghatározó tagja.
Vereb Denissza 8.a osztály
– 8 éven keresztül minden tantárgyból jeles vagy kitűnő értékelést kapott és példamutató magatartást tanúsított
– meghatározó személyisége az iskola és az osztály életének,
az iskolai pályázatokba mindig szívesen, segítően bekapcsolódott
– a Hevesy kémia megyei versenyébe bejutott
– Zrínyi matematikaverseny megyei fordulójában kimagasló
eredményt ért el
– Természettudományos kalandtúra csapatversenyben vett
részt
– a Titok országos angol nyelvi levelezős verseny 1. helyezettje
– a Mozaik országos, egyéni történelemverseny 10. helyezettje
– a Fonó Néptáncegyüttes Ficergők csoportjának is meghatározó tagja.
Hódi Kristóf 8. b osztály
– 8 éven keresztül minden tantárgyból jeles vagy kitűnő értékelést kapott és példamutató magatartást tanúsított
– meghatározó személyisége az iskola és az osztály életének,
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az iskolai pályázatokba mindig szívesen, segítően bekapcsolódott
– a Teodorovits kistérségi természetismereti verseny 3. helyezettje csapatával
– a Curie megyei környezetvédelmi verseny 10. helyezettje
csapatával
– a Teleki Pál megyei földrajz-földtan versenyben 3. helyen
végzett
– Természettudományos kalandtúra csapatversenyben vett részt
– a Mozaik országos, egyéni történelemverseny 1. helyezettje
– a Fonó Néptáncegyüttes Ficergők csoportjának is meghatározó tagja.
Tóth Barnabás 8. b osztály
– meghatározó személyisége az iskola és az osztály életének,
az iskolai pályázatokba mindig szívesen, segítően bekapcsolódott
– a diákönkormányzat munkájában aktívan részt vett,
– a Curie megyei környezetvédelmi verseny 10. helyezettje
csapatával
– Természettudományos kalandtúra csapatversenyben vett
részt

www.ulles.hu

–

a Zrínyi matematikaverseny megyei döntőjében kimagasló
eredményt ért el
– Kistérségi Szép magyar beszéd verseny I. helyezettje, majd
– az Országos Kazinczy-versenyen Kazinczy-jelvényt és bronz
fokozatot ért el teljesítményével
– a Fonó Néptáncegyüttes Ficergők csoportjának is meghatározó tagja.
A diákok a Fontos-díj mellé ötvenezer forintos pénzjutalmat kaptak.

Az Alapfokú Művészeti Iskolában a 2020-2021-es tanévben a következő tanulók kaptak jutalomkönyveket:
Gitár tanszakon: Dobi Zalán és Baranyi Nándor.
Zongora tanszakon: Ujvári Dénes.
Kézműves tanszakon: Kocsis Nikolett, Simon Kata, Terhes Gréta.
Néptánc tanszakon: Bódi László, Czékus Brenda, Dobai Henrietta,
Fodor Bálint, Gyöngyösi Alíz, Gyuris Lara, Lajkó Attila, Székács Gergő, Székács Levente, Valkai Sarolta.

Jutalomkönyveket osztottunk azoknak a diákoknak, akik a
2020/2021-es tanévben minden tantárgyból jeles vagy kitűnő eredményt értek el, és példamutató magatartást tanúsítottak.
Az 1. osztályban: Borbély Zselyke, Kéri Vince, Márta Lilien, Németh
Vanda, Rafael Olga Erzsébet, Szabó Borka, Szekeres Erina, Vass Kristóf
A 2. osztályban: Fodor Bálint, Gárgyán Cintia, Gyuris Lara, Takács
Vivien.
A 3. osztályban: Csamangó Zoé, Gyöngyösi Alíz, Jójárt Máté, KékesSzabó Mira, Kocsis Benedek, Lajkó Leó, Németh Tímea, Papp Réka,
Sós Vanessza, Szabó Ádám.
A 4. osztályban: Dobi Zétény, Fodor Lili, Lajkó Sára, Nagy Regina,
Sári Zita Alíz, Székács Levente, Takács Noel Gábor, Wascher Alina.
Az 5. osztályban: Dobi Zalán, Mészáros Fanni, Nagy Dorina, Nagy
Patrik, Nagy Zsanett, Német Zoé, Székács Gergő, Sztarek Fanni.
A 6. osztályban: Börcsök Bence, Czékus Brenda, Farkas Liliána,
Gárgyán Mercédesz, Juhász Hédi, Lajkó Lia.
A 7. osztályban: Szalai Vanda.
A 8. a osztályban: Berczeli Lili, Vereb Denissza.
A 8. b osztályban: Hódi Kristóf.

Szeretnénk megköszönni a VÉSZ Egyesületnek, hogy ebben az évben
is kiosztotta az „ÜLLÉS REMÉNYSÉGE” Díjat és a díjjal járó ötvenezer
forint pénzjutalmat, amelyet Bigors Ádám 8.b osztályos tanulónk
kapta meg.

Berczeli Lili, Hódi Kristóf és Vereb Denissza nyolc éven keresztül
minden tantárgyból jeles vagy kitűnő értékelést kaptak, és példamutató magatartást tanúsítottak, ezért a ballagáson könyvvel jutalmaztuk meg a kimagasló teljesítményüket.

Az iskola nevelő-oktató munkája nem lehet eredményes a szülők
nélkül, melyért elismerésünket és köszönetünket fejeztük ki a ballagáson és az évzáró ünnepségen azoknak a negyedik és nyolcadik
osztályos tanulók szüleinek, akik az iskolai- és osztályprogramok előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában segítettek.
A 4. osztályban a következő szülőknek köszöntük meg a munkájukat:
Bozsó Edina és Barát Tibor, Lajkóné Lovai Éva és Lajkó Zsolt, NagyMakra Elzita, Ocskó Ágota, Takács-Zádori Kitti, Soos Katalin és Tóth
Horgosi László, Székácsné Csóti Zsófia, Vass Hajnalka.
A 8.a osztályban a következő szülőknek köszöntük meg a munkájukat:
Berczeliné Juhász Ágota és Gyuris János, Bódi Lászlóné és Bódi
László, Dedovics Andorné és Dedovics Andor, Duróné Szabó Mónika
és Duró József, Gyóni Erzsébet, Juhász Vince, Kálmánné Czapp Hajnalka, Kiss Ilona, Kucseráné Deák Tünde, Mecseki Márta, Meiszterné
Wébel Mónika, Tandari Éva, Vass Amarilla, Vass Ferencné.
A 8.b osztályban a következő szülőknek köszöntük meg a munkájukat:
Ambrus Erzsébet és Rádóczi Lajos, Czékusné Farkas Mónika, Farkas
Irén, Gyurisné Pigniczki Tünde és Gyuris András, Hódiné Vass Magdolna és Hódi Zoltán, Kisapáti Márta, Molnárné Paragi Katalin, Molnár Sándorné, Németh Mária, Palotai Karolina, Tóthné Bóka Gizella.
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Szeretném megköszönni a Fontos Sándor Általános Iskola pedagógusainak és minden dolgozójának, a Szülői Munkaközösség testületének, a diákok szüleinek, Nagy Attila Gyula polgármester úrnak,
Juhász Attila alpolgármester úrnak, dr. Borbás Zsuzsanna jegyzőnőnek, az Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének és
dolgozóinak, a Technikai csoportnak, az Önkormányzati Konyha alkalmazottainak, a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak, a Déryné
Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak, az Alkotóháznak, dr.
Csonka Erikának és az egészségügyi dolgozóknak, a védőnőknek, a
gyógyszertár munkatársainak, dr. Nagy Editnek, az Üllési Plébánia
munkatársainak, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, a
Homokháti Szociális Központ dolgozóinak, a VÉSZ Egyesületnek, a
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesületnek, az Üllési Gázüzem dolgozóinak, a
Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda munkatársainak a 2020/2021es tanév során nyújtott támogatásukat, segítségüket.
A 2021/2022-es tanév előkészítése
Nyári ügyelet a központi iskolában
2021.07.28. 9-13 óráig
2021.08.11. 9-13 óráig
2021.08.25. 9-13 óráig

Köszönet
2011. június 19-én ballagtak el a nyolcadikosok. A hetedikesek és
szüleik sokat tettek azért, hogy méltó körülményeket biztosítsanak
a nagy naphoz.
Pénteken délután és szombaton reggel Gyurisné Kovács Katalin,
Kálmán Szilveszter, Kovács Réka, Peták Antalné Rita, Simon Zsolt,
Szalainé Ménesi Emese, Sztarek Anikó, Turányi Andrea, Wascher
Zsuzsanna, Zsemberiné Herédi Katalin hozott zöld növényeket, virágokat, segített a gyerekeknek, készítette a füzéreket, dekorációkat.
Csányiné Zoltán Jánosné Andrea sok díszíteni való virágot szerzett nekünk, illetve a nyolcadikosoknak szálas rózsákat. Ambrus
Erzsébetnek hála rengeteg ládányi rózsafejjel tudtunk gazdálkodni,
amelyeket ingyen kaphattunk meg. Czakó Edit vállalta, hogy a nagy
melegben a hűtőházukban gondoskodik arról, hogy a virágfejek a ballagásig ne fonnyadjanak el. Kiss Ilona és Papp Zalán fiolákat adott a
tarisznyákba szánt bornak. Köszönöm mindenki segítségét!
Santana C. Nagy Éva osztályfőnök

Tankönyvosztás
2021. augusztus 25-én 8 órától 17 óráig tankönyvosztás lesz a Dorozsmai úti épületben, a tankönyvek minden tanuló számára ingyenesek.
Javítóvizsga
2021. augusztus 27-én 9 órától javítóvizsga lesz a központi épületben
(Dorozsmai út 53.).
„Iskolanyitogató”
2021. augusztus 27-én 8 órától 12 óráig játékos foglalkozás keretében bemutatjuk az iskolát a leendő első osztályosoknak és szüleiknek. Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket a Dorozsmai úti
épületben.
Évnyitó
A tanévnyitó ünnepség 2021. szeptember 1-jén (szerdán) 8 órakor
lesz a központi iskolában.
Kellemes, tartalmas nyári szünetet kívánok mindenkinek!
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

A Pusztaszínház nyári programja
Kedves Közönségünk, a hosszú kényszerszünet után a megújult Pusztaszínház újra megnyitja kapuit a vendégek előtt.
A nyár folyamán a következő programokkal készülünk:
2021.07.31.: Táncház a Palatkai Bandával, az egyik leghíresebb erdélyi hagyományőrző zenekarral
2021.08.10-15.: Ifjúsági és felnőtt tánctábor szombat este meglepetés koncerttel, amire mindenkit várunk
2021.08.20-21.: Grasahu összművészeti fesztivál – irodalom, képzőművészet, zene
2021.09.03-05.: Lucid Dream Theatre – nemzetközi elektronikus zenei fesztivál.
A részletek megtalálhatóak a Pusztaszínház facebook oldalán.
Sok szeretettel várunk minden kedves kikapcsolódni, szórakozni vágyó embert!
És köszönjük a türelmet, igyekszünk a legkevésbé zavarni.
Psz
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Néptánctábor Üllésen

Már mintegy 17 éve szervezünk nyári tánctáborokat Üllésen, az Erdei
iskolában, és a hosszú évek alatt több száz táncos fordult meg a
táborainkban. Nemcsak üllésiek, hanem a környező településekről,
sőt a határon túlról is érkeztek hozzánk táborozók. Többen évek óta
járnak hozzánk, de vannak, akik már nem tanulni jönnek, csak a nosztalgia, a régi táborok emlékei miatt keresnek fel bennünket. A tábor
jó alkalom arra, hogy a gyerekek kicsit kiszakadjanak otthonról, önállósághoz szokjanak, közös élményekhez jussanak, és természetesen
néptáncot tanuljanak. Reméljük, még hosszú időn keresztül tudjuk
biztosítani mindezt.
Idei táborunkat július 5-9-ig tartottuk, amelynek megszervezését és
táncosaink kedvezményes részvételét a Csoóri Sándor Alaphoz benyújtott pályázatunk, illetve az Üllési Fonó Alapítvány támogatása
tette lehetővé. Tavaly sajnos a járványhelyzet miatt csak napközis
tábort rendezhettünk, de most szerencsére lehetőségünk nyílt, hogy
a korábban megszokott módon tartsuk meg néptánctáborunkat. Ez a
néhány vidáman, táncokkal eltöltött nap végre feledtette velünk az
elmúlt időszak lezárásait, lelki megpróbáltatásait, és feltöltött bennünket minden szempontból.
A jelentkező nagy létszámú diáksereget 3 csoportra osztottuk, ahol
különböző korosztályokban más-más tájegység táncait tanulhatták
a táncosok.
Az első korosztályba az 1-2. osztályosok kerültek, ahol Péterné Juhari Ágota segítségével ismerkedtek somogyi énekekkel, dudálással,
és körtáncokkal, játékokkal Moldva sokszínű, gazdag táncanyagából.
Számukra sokkal kevesebb volt a táncoktatás, inkább a játékosság
dominált, illetve több kézműves tevékenység.
A második korosztályban 3-4. osztályosok dolgoztak. Ótottné Vörös Zsuzsanna és jómagam Kalocsa vidékének táncaiból, dalaiból,
hagyományaiból tanítottunk a gyerekeknek lassú és friss csárdást,
marsot, fércelést, (lánykarikázó) seprűs és kisszékes táncot, valamint sudridomot (kalapos tánc). Nekik már sokkal több volt a táncos
foglalkozás, de időnként kézműves foglalkozásokon pihenhettek és
élhették ki kreativitásukat. A kézműves foglakozások témája is korosztályokhoz volt kötve, Czékus-Deme Zita tanárnő a gyerekek életkori sajátosságait is figyelembe vette a foglalkozások tervezésekor.
Az első két korosztályban fonalkutyát, népviseletes babát, bőrszütyőt, hajcsatot készítettek a gyerekek. Ezen kívül fakanalat is festettek, gyönyörű kalocsai mintákkal. Zita néni munkáját 2 középiskolás,
közszolgálatot teljesítő diák segítette.
A két idősebb korosztály a Dél-Alföld táncaival foglalkozott. Ők voltak
a legtöbben, hiszen a két korosztály ugyanazt a táncanyagot tanulta. A Dél-Alföldről Tápé, Apátfalva és Sándorfalva táncaival, dalaival
Zádori Zsuzsanna és Hajnal János ismertette meg őket. Ehhez már
nagyobb állóképességre és tánctechnikai tudásra volt szükség, ezért
az oktatók mindig komplex bemelegítéssel és technikai fejlesztéssel kezdték a próbákat. A próbákon tanultak lassú és friss csárdást,
ahogy ezen a vidéken nevezik lassúst és frissest, valamint oláhost,
ami az ugrós táncok elnevezése.
A nehéz, folyamatos koncentrációt igénylő táncpróbákat pihenésképpen időnként kézműves foglakozások szakították meg. A lányok
keszkenőt hímeztek, farpárnát készítettek, a fiúk pedig Hajnal János
útmutatásával karikás ostort fontak.

A táncoktatás mellett mindig voltak szabadidős programok, amelyek a szórakozást szolgálták, hogy gyermekeink jól érezzék magukat. Állandó programunk a tréfás vetélkedő, amelyet idén egy kicsit
másképp bonyolítottunk le: nem sorverseny formájában, hanem
több állomásos akadályversenyként. Voltak néprajzi kérdések, tárgyak elmondása eszperente nyelven, pingponglabda egyensúlyozása tollasütőn, ugróiskola zenére, nehezítésként tojásakadályokkal,
célba dobás, találós kérdések megfejtése, népviseletek felismerése. Szintén állandó programunk a táncház, ahol a Rézhúros banda
muzsikájára szórakozhattak kicsik és nagyok önfeledten, felhasználva a táborban tanultakat is. Mivel az utóbbi időben nagyon kevés
élő zenei élményhez juthattak a gyerekek, ezért a Rézhúros banda
egy hangszerbemutatóval egybekötött koncertet is tartott a táborban, ahol egy szép üllési nótát tanulhattak a gyerekek Erdélyi Luca
népdalénekes segítségével. A legjobban várt program a Ki mit tud?
volt, amelyre már otthon elkezdtek készülődni a gyerekek. Egyesek
néptánccal vagy énekkel készültek, volt, aki mazsorettprodukcióval,
de bemutatkozott az üllési fiatalokból álló Mo Mantis zenekar is, akik
komoly hangszertudásról tettek tanúbizonyságot. Az est lényege a
vidámság, és a megmutatkozás lehetősége volt. A gyerekek mindig
tapssal jutalmazták társaik produkcióját, és a tábori zsűri apró jutalmakat osztott a fellépő tanulóknak.
Szintén nagyon szeretik a gyerekek és nagyon várták most is a
strandprogramot. Már évek óta visszatérő vendégek vagyunk a
mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőben, ahol egy egész délután
töltöttünk el vidáman lubickolva a fürdő medencéiben. Előtte nap,
mintegy ”bemelegítésként” és a nagy meleg miatt, egy délutáni locsolkodást tartottunk a tábor területén. Öröm volt látni a sok vidám,
mosolygós arcot, ahogy önfeledten locsolták egymást a műanyag
kádakba engedett hideg vízből.
Idén újra megrendeztük az éjszakai számháborút, ahol zseblámpák
segítségével kellett leolvasni az ellenfél játékosainak számát. Nagyon pörgős és vidám estéket töltöttek így el a diákok.
A tábor zárásaként egy mindent eldöntő szellemi vetélkedőben mérhették össze tudásukat a csapatok, és végül mindenki jutalomban
részesült: emléklapot, pólót és feliratos baseball sapkát kaptak.
Úgy gondolom, mindenki elfáradva, de élményekkel telve tért haza,
és sokan már most a jövő évi tábort tervezgetik. Szeretnénk köszönetet mondani a tábor megvalósításához nyújtott támogatásukért
illetve segítségükért Hódiné Vass Magdolna igazgatónőnek, a Csoóri
Sándor Alapnak, az Üllési Fonó Alapítványnak, Üllés Nagyközség Önkormányzatának, az Önkormányzati Konyha dolgozóinak, Meszesné
Volkovics Szilviának, a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár igazgatónőjének, valamint munkatársainak, a Technikai csoportnak, a Maróti Heg-Szi Kft-nek, s-Paw Bt-nek, Vitamin Kertész Kft-nek, a Farkas
Kertészetnek, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőnek, Ocskó
Ágotának és Ocskó Annamáriának, Simon Zsoltnak, Vass Hajnalkának, Péterné Juhari Ágotának, Zádori Zsuzsannának, Czékus-Deme
Zitának, Ótottné Vörös Zsuzsannának, Hajnal Jánosnak, Babarczi
Gerdának, Nagy Kristófnak és mindenkinek, aki segítette és támogatta táborunk megvalósulását.
A szervezők nevében Ótott Zsolt
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Enni kell Röfi-ker !!

Családi események

A minőségi húsok boltja.

Házasságkötési hírek
Varga Polyák Ákos és Molnár Anett üllési lakosok július 3-án,
Kristóf Tamás Attila és Sutka Beáta üllési lakosok július 24-én,
Péczeli József Zoltán és Móczár Gabriella Ildikó július 24-én
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Halálozási hírek
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.

Fodor Sándorné (szül: Sós Erzsébet) június 13-án 83 éves korában,
Dinnyés Géza június 28-án 87 éves korában,
Sziládi Zoltán Péter július 4-én 82 éves korában,
Gyuris Sándor július 16-án 89 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Üllési Körkép lapzárta

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!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az
Üllési Körkép AUGUSZTUSI számának lapzártája
– a Polgármesteri Hivatalban –
augusztus 16-19 között – tartott igazgatási szünet miatt -

Üllés Dorozsmai út 37.

személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Balogh Mártánál legkésőbb
augusztus 13-án, pénteken 12 óra, vagy
e-mailben a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen legkésőbb augusztus
17-én, kedd, 12 óra.

+3630 9636882

Az újságcikkeket, hirdetéseket a fenti módon, és
legkésőbb a feltüntetett határidőig kérem megküldeni.
A határidőn túl megküldött cikkek, hirdetések megjelentetésére
nincs lehetőség!
Köszönjük!

Az

Kft.

BÉRBE ADJA

felújítás miatt zárva tartó

Üllés, Dorozsmai út 26. sz. alatti

GAZDABOLTJÁT
profilkötöttség nélkül!

tel.:

30/39-79-111 e-mail: onozomihaly@onozoagro.hu

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

