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Önkormányzati döntések

Fogyasztóvédelem

Magyarország Kormánya 27/2021.(I.29.)Korm. rendeletével kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörben és az Üllés
Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörében eljárva a következő döntéseket hoztam:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy megjelent a Dél-alföldi
Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület „Fogyasztóvédelem” című
ingyenes kiadványának első lapszáma, mely hasznos közérthető
fogyasztóvédelmi ismereteket nyújt a kistelepülésen élők számára
- hiszen vásárlóként mindenki fogyasztó is egyben. Természetesen
a kistelepüléseken működő vállalkozások tudatosságának erősítése
kapcsán szintén tartalmaz információkat.

2021. május 3-án döntöttem:
– a 39/2021.(IV.13.) polgármesteri határozat megsemmisítéséről,
– a 49/2021.(V.03.) polgármesteri határozattal az új Településszerkezeti Terv jóváhagyásáról.
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.

Az újság elérhető a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Konyhai hírek
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha
nyitvatartási ideje:
hétfőtől péntekig: 7-15 óra.
május/júniusi térítési díj befizetésének időpontja:
június 01-10-ig 7-14.00 óra között
pótbefizetés:
június 24-én, csütörtökön 7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig 11.30 – 14.00 óráig

Nagy Attila Gyula
polgármester

Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Kérjük az időpontok betartását, mert egyéb napokon a pénztár zárva
tart!

A 2020. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának és
befizetésének határideje: 2021. május 31.
Iparűzési adó számlaszám, amelyre a befizetés utalható: 1173500515354099-03540000.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőség van az étkezési térítési díjak átutalással, illetve bankkártyával, SZÉP kártyával történő
megfizetésére.
(amennyiben fizetési módként az átutalást választják, úgy kérjük
Önöket, hogy a számlán szereplő pontos összeget utalják, ill. közlemény rovatba írják be a számla számát a befizetés beazonosítása
érdekében)

Tisztelt adózók!

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. §. értelmében
„ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények
felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.”
Nyomatékosan felhívom Tisztelt adózók figyelmét arra, hogy az előlegfizetési időszakokra (2021.09.15. és 2022.03.15.) a 2020. évi
adófizetési kötelezettség alapján pontosan szíveskedjenek megállapítani az előlegeket.
A bevallást a vállalkozásoknak (Bt., Kft., stb.) és az egyéni vállalkozóknak (gazdálkodási forma kód, GFO kód:231) elektronikus
úton kötelező benyújtaniuk a NAV-on keresztül (20HIPA). Egyéb
adózóknak, ha nincs ügyfélkapu regisztrációjuk (pl. őstermelőknek,
GFO kód:233) papír alapon is lehetséges a bevallás teljesítése,
amelyhez a nyomtatvány a www.ulles.hu oldalon (https://www.
ulles.hu/ugyintezes-letoltheto-nyomtavanyok/adougyek) letölthető,
kinyomtatva, aláírással ellátva kell benyújtani.
Kérem a határidő pontos betartását.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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Kérjük Önöket, hogy amennyiben erre lehetőség van, készpénzes helyett - a fenti fizetési módokat részesítsék előnyben.
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

Tisztelt Lakosok,
Tisztelt Választópolgárok!
Értesítem Önöket, hogy 2021. június 7-én, hétfőn 16-18 óráig tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban, a falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

Állatorvosi ügyelet
június

június 5-6.
június 12-13.
június 19-20.
június 26-27.

Dr. Papp Zalán
Dr. Papp Sándor
Dr. Kovács Tibor
Dr. Tóth Ferenc

06/20/9739-149
06/30/4879-805
06/30/9653-114
06/20/4763-517

www.ulles.hu

Felhívás
Parlagfű-mentesítésre

Tisztelt Lakosság!
Felhívom a figyelmet arra, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése
értelmében a „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Azon fölhasználókkal szemben, akik elmulasztották védekezési kötelezettségüket teljesíteni, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály – Növény és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést
rendel el, melynek költségei az ingatlan tulajdonosát, használóját terhelik. Ezzel egyidejűleg a kötelezettségüket megszegőkkel szemben
növényvédelmi bírságot kell kiszabni.
Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a parlagfű-mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, a parlagfű-mentesítés elvégzése mindannyiunk közös érdeke.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Üllési lakosok!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Üllési csoportjának 2021 április
21-én volt az évi rendes közgyűlése, ahol Egri Zoltánné eddigi csoportvezetőnk bejelentette , hogy nem tudja tovább vállalni a csoport
vezetését.
Én bizalmat kaptam a csoporttól és megpróbálkozom a vezetésével.
Kérem Önöket keressenek bátran legjobb tudásunk szerint igyekszünk segíteni.
Itt említeném meg hogy a MŰANYAG KUPAKOKAT mi is gyűjtjük, továbbra is beteg gyermekek gyógyítására fordítjuk a kupakok árából
befolyt pénzt.
MMSZ Üllési csoportja
Cselédes Ágnes csoportvezető
Telefonszámom:70/ 255 1654

Falugazdász hírek
• Területalapú támogatással kapcsolatos határidők:
Az egységes kérelem benyújtási határideje: 2021. május 17. Az
egységes kérelem a2021. május 17-i határidőt követően további
25 naptári napig,2021. június 9. napjáig benyújtható, de ebben
az esetben a megállapított támogatási összeg –minden támogatási jogcím tekintetében –munkanaponként 1%-kal csökkentésre
kerül.
A benyújtott egységes kérelem szankciómentes módosítására
2021. május 31-ig, a módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentését eredményező, azaz szankciós módosításra június 9-ig
van lehetőség.
Azon támogatási jogcímek esetében, melyek az egységes kérelem felületén, de nem annak részeként kerülnek benyújtásra (a
termeléshez kötött anyatehéntartás, a termeléshez kötött
hízottbika-tartás, a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás
támogatása), a kérelem a benyújtás határidejét követő további
25 naptári napig, 2021. június 9. napjáig nyújtható be, illetve a
már benyújtott kérelem 2021. június 9. napjáig módosítható,
igazolással kiegészíthető, de ebben az esetben a megállapított
támogatási összeg – a felsorolt támogatási jogcímek, illetve
azokhoz kapcsolódó tételek tekintetében – munkanaponként
1 %-kal csökkentésre kerül.
• Másodvetések bejelentése:
Az egységes kérelemben adatváltozásként kell bejelenteni a másod kultúra tényleges vetését – majd a betakarítást/beforgatást
is – 15 napon belül elektronikus úton.
• A fűszerpaprika-termelők ismét igényelhetik a csekély összegű támogatást fémzárolt vetőmag vásárlására
A támogatási kérelmet elektronikusan 2021. május 1. –2021. augusztus 5. között lehet benyújtani.
Növényvédő gépek vizsgáztatása: A Nébih korábbi közleményében is jeleztük, hogy a hatóság idén még nem kezdeményez
eljárást azzal a géptulajdonossal szemben, aki igazolni tudja, hogy
jelentkezett a felülvizsgálatra, de a túljelentkezés vagy a járványhelyzet okozta rendkívüli körülmények miatt nem került még sorra
a felülvizsgáló állomáson. Abban az esetben azonban, ha a növényvédelmi gép tulajdonosa be sem jelentette a gépét a Nébih
nyilvántartásában szereplő felülvizsgáló állomáshoz (tehát nem
rendelkezik érvényes vizsgaidőponttal), emiatt hatósági eljárás
indítható vele szemben.
Nyomatékosan felhívjuk a növényvédelmi gépek tulajdonosainak
figyelmét arra is, hogy a vizsgaidőponttal vagy „megfelelt” vizsgaeredménnyel nem rendelkező növényvédelmi gépek továbbra
sem használhatóak munkavégzésre, ezért a 2021. évi ellenőrzések során a hatóság – az eljárás megindítása mellett – le fogja
állítani e gépek munkavégzését. Ugyanez vonatkozik a vizsgán, a
rendelkezésre álló vizsgaidőpont ellenére, meg nem jelent gépekre is, valamint a „nem megfelelt” minősítést kapott eszközökre is.
Külön figyelmet érdemel, hogy 2020-tól a Kölcsön Megfeleltetés
(KM) ellenőrzések folyamán kötelező ellenőrizni a permetezőgépeket is. Amennyiben a fent leírtak szerint továbbra sem történt
meg a bejelentés a műszaki felülvizsgálatra, esetleg a termelő
nem jelent meg a megadott időpontban a vizsgán, az agrártámogatások csökkentésével kell számolnia a mulasztó gazdának!
Kamarai tagdíjbevallás: A magánszemélyeknél elhalasztotta a tagdíj-megállapítást és -befizetést a NAK. A gazdálkodó szervezeteknek
2021. június 15-ig kell befizetni a kamarai tagdíjat.
Ügyfélfogadás csak telefonon előre egyeztetett időpontban, egyelőre.
Megértésüket köszönjük:
Halász Zsolt			
Czakóné Dudás Mónika
30/3372535			
70/4893-853
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Kedves Üllésiek!
Kedves Hívek!
Bizonyára tudják, hogy templomunk az idei évben ünnepli felszentelésének 20-ik évfordulóját. Ezen ünnepi aktusra készülünk immáron
közel 3 éve. A templom kerítése is átalakult és lassan az udvar is
kezd kirajzolódni a maga szépségében. Csupán még a templom maradt hátra. Rengeteg sebből vérzik, hiszen rosszak a nyílászárók, festeni kellene a kialakított mennyezetet, hiszen 20 éve nem volt festve,
a járólap is itt-ott megkopott, a padokon a lakk is igen elhasználódott,
s nem is beszélve az ablakokról, mely önálló témát képezne. Apródonként együtt már több év alatt is rengeteg mindent megvalósítottunk, s most újra megtehetjük. Húsz éve egy templomot építettünk
és rendeztünk be, most csak fel kellene újítanunk és karban kellene
tartanunk.
Tisztelt Lakosok!
Tudom, hogy az itt leírtak rengeteg pénzt és energiát hordoznak
magukban. István atyának köszönhetően a templom teljes külsője
megújúl, de a belsőre már nem jut pénz. Viszont a templom és a hozzá tartozó épületek elsősorban a híveké, az üllésieké. Ezért is merem
Önöket kérni évről évre a Plébánia nevében, hogy együtt tudjuk megvalósítani dolgokat. Az idei évben az Egyházközség a templom-belső
részleges felújítását tűzte ki célul, melyben Nagy Attila polgármester
úr is segítségünkre van.
Ezekhez kérünk technikai és anyagi segítséget. Hiszem, hogy együtt
meg tudjuk valósítani mindezt. Nekünk végesek az erőforrásaink,
ezért is fordulok a Plébánia nevében Önökhöz, mint lakosokhoz,
és mint magánszemélyekhez is. Segítsenek, hogy mi is fel tudjuk
mutatni valamit, s meg tudjuk mutatni a többi településnek, hogy
Üllésnek mennyire fontos a templom, még 20 elteltével is. Akik nagyobb adománnyal támogatják a templom felújítását, azok nevével a
templomban egy táblát helyezünk el ünnepélyes körülmények között.
Végül pedig ez úton szeretetném kifejezni őszinte és hálás köszönetem, hogy az elmúlt években is támogattak minket, s plébániánk,
templomunk új külsőt kaphat István atya és az önök segítségével.
Egy községben, egy közösségben ugyanazon célért fáradozunk. Köszönöm, hogy együtt tudjuk megvalósítani.
Bízva segítő szándékukban, Isten áldását kérem életükre, munkájukra.
Negyela Zoltán
plébániai kormányzó

EGÉSZSÉGPERCEK:

Fókuszban az Idősek Táplálkozása I.
A Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Rovata

Az egészséges táplálkozásra egész életünkön át törekednünk kell! A
táplálkozás minden életkorban, így időskorban is nagy jelentőségű.
A WHO (Egészségügyi Világszervezet) definíciója alapján a 65 évnél
idősebb személyeket nevezzük időskorúaknak.
„Az öregedés folyamatával számos élettani hatás következik be, amihez a táplálkozásnak igazodnia kell. Ilyen például a rágási nehézség,
látás-hallás és az ízlelés romlása, megváltozik a nyál mennyisége
és minősége, a nyelés is nehezítetté válhat. Gyakoribb az étvágytalanság, ezáltal az alultápláltság, gyengül az immunrendszer, csökken
a szomjúságérzet és a szervezet hormonszintjei is megváltoznak.
Ahogy idősödünk, úgy általánosságban elmondható, hogy fokozatosan csökken a fizikai aktivitás, az emésztés és az anyagcsere is
lassul, romlik a tápanyagok felszívódásának hatásfoka. Mindezek hatással vannak arra, hogy a szervezetünk mennyi energiát és milyen
tápanyagoknak a bevitelét igényli.”1
Az időskor kívánalmainak megfelelő táplálkozással a cél a testi-szellemi hanyatlás késleltetése és a betegségek kialakulásának megelőzése, vagy a már kialakult betegség súlyosbodásának lassítása. A
legújabb nemzeti táplálkozási ajánlást az Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) dolgozott ki elsősorban a
60 év felettiek számára 60+ EGÉSZSÉG néven1.
„Mi az egészséges táplálkozás 8 alapszabálya idős korban?”
1. Kiegyensúlyozott energia-egyensúly.
2. Zöldség-gyümölcs fogyasztása minden nap.
3. Teljes értékű gabonák fogyasztása minden nap.
4. Állati eredetű fehérje fogyasztása lehetőleg minden főétkezéskor.
5. Tej, tejtermékek fogyasztása minden nap.
6. Napi 2 liter folyadék fogyasztása.
7. Kevesebb hozzáadott cukor, só és telített zsír fogyasztása
8. Változatosság, idényszerűség.
Az újság következő lapszámában a fent felsorolt szabályokról olvashatnak bővebben!
Pécsi Bianka
EFI dietetikus
Forrás: OGYÉI: 60+ EGÉSZSÉG - Új Nemzeti Táplálkozási Ajánlás Időseknek (Készült az EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén” elnevezésű projekt
keretében) Budapest, 2020. Az ingyenes kiadvány elérhető a https://merokanal.
hu/60pluszegeszseg/ weboldalon.
1

„Egészségfejlesztés a Homokhátságon” című, EFOP-1.8.19-172017-00019 azonosítószámú projekt támogatásában.

Véradás
2021. június 5-én, szombaton 10-14 óra között véradás lesz a
Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban.
Személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát kérjük, hozzanak
magukkal!
Szájmaszk viselése és az épületbe történő belépéskor fertőtlenítő
szer használata kötelező!
A véradás nem kötött védettségi igazolványhoz!
Segíts, hogy segíthessünk!
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Hulladékgyűjtés

VÁLTOZÁS a zöldhulladék
begyűjtésében

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2021. június 1, 15, 29. (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.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) 2021. július 1. napjától zöldhulladék elszállításában változásokat jelentett be az önkormányzatunknál. Minden háztartásba az utolsó
számlával egyidejűleg a változtatásra vonatkozó szabályokat a Szolgáltató
megküldte.
Több kérdés merült fel, amelyek pontosítása folyamatban van.
A változás érinti az ingyenesen elszállítható zöldhulladék mennyiségét, az
ingyenesen biztosított zsákok mennyiségét. Az ingyenes mennyiség feletti
további zsákokat várhatóan a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben szerezheti be az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja a közszolgáltatás számlafizetője nevére átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében.
A zsák és a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák
árával megegyező) utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra, amely ellenértéke 289
Ft + ÁFA/db.
A Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszáma 06-79/524-821.
A zöldhulladékszállítással kapcsolatban további tájékoztatást a következő
lapszámunkban fogunk nyújtani.

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpontok: 2021. június 8, 22. (keddi nap)

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

A zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Az FBH-NP Nonprofit Kft. a 2021. évre érvényes, a hulladékszállítási
közszolgáltatás jogos igénybevételét igazoló matricát a nyilvántartásukban szereplő, aktív szolgáltatással rendelkező Ügyfeleik részére
– a 2021. májusban megküldött számlával együtt eljuttatták.

Köszönetnyilvánítás
Családunk nevében szeretnénk köszönetet mondani a Gondozási
Központ munkájáért, hogy segítették az ellátását, hogy hónapokon át
tartó leépülés után Czékus Gáborné, szeretett mamánk otthonában,
békésen aludjon el örökre.
Külön köszönjük Matuszka Erika és Bálint Marianna áldozatos segítségét, akik az egész családunkat támogatták lélekben is. Mindig
hálásak leszünk érte. (Hajdú Lászlóné és családja)

A matricát a kommunális hulladéktároló edényre – a matrica kézhezvételétől számított 30 napon belül - jól látható helyre fel kell ragasztani.
A matricás rendszerről bővebb információt a https://fbhnpkft.
hu/sites/default/files/Ta%CC%81je%CC%81kozato%CC%81%20
matrica%CC%81ro%CC%81l_2021.-pdf.pdf
linken olvashatnak.
dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Ékkövek

Májusi tavasz
S. Dudás Mária

Ti mind az vagytok gyerekek.
Anya, Apa, Mamák, Taták,
Óvnak, védnek és gyámolítanak.

Kiskertemben most nyílnak az orgonák,
Illatfelhőbe öltözött a világ,
Füsti fecske hazatért hűs fészkébe,
Kicsi patak futva mesél medrébe.

Családé, nemzeté vagytok!
Állítás igaz valóság!
Utódaidnak add tovább!

Pillangóktól tarkállik a rét füve,
Virágillat széllel libben messzire,
E mámorban gondolok most tereád,
Ha itt lennél megcsókolnám pici szád.

Ilyen örökséggel erős
Nemzet leszünk, fennmaradunk!
Haza, család, egy és örök!

Tavaszunk most csodálatos, oly mesés,
E valóság, álomszerű, nem kevés,
Boldogságot, békét hozott el nekünk,
Szeretetben így telik az életünk.

Szomszéd országok érzik ezt,
Szövetségre hívjuk Őket!
Együvé tesz, ez bennünket!
Üllés, 2021. 04. 04.

S.L
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Majális kicsit másképp

Az elmúlt években vidám játékkal, sok-sok nevetéssel, családi és
baráti piknikkel ünnepeltük a május elsejét az üllési Horgásztó és
Szabadidő Parkban. Ebben az évben ez a rendezvényünk, ilyen formában, sajnos nem valósulhatott meg, viszont szerettük volna, ha
vidámság, a nevetés, a szabadban történő szórakozás, a játék most
sem maradna el. A Déryné Művelődési Ház és Könyvtár „Majális
kicsit másképp” címmel játékot hirdetett, amelyben nagy örömünkre
sokan részt vettek a településről.
A résztvevők között ajándékot sorsoltunk ki:

Nyertesek:
Antal Lili
Berczeli Lili
Balogh Bettina
Czombos Lara
Gyuris Zsófia
Németh Emese
Vass Amarilla
Papp Vivien
Vereb Denissza
Zámbó Vivien
Köszönjük minden játékosnak a részvételt!
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Mné V. Szilvia ig.
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Az

Kft.

BÉRBE ADJA

Üllés, Dorozsmai út 26. sz. alatti
üzletét, raktárral, udvarral, profilkötöttség nélkül
és Üllés, Dorozsmai út 15. sz. alatti
raktárhelyiségét, udvarral
 30/39-79-111  onozomihaly@onozoagro.hu

Községi könyvtár könyvbörzéje
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Nyitunk!
A Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
2021.05.04-én nagy örömünkre megnyitotta
kapuját. A hatályba lévő rendeletek alapján,
amely miatt az intézménybe való belépésnél
figyelembe kell vennünk a 18 éven felüliek
esetében a védettségi igazolvány meglétét,
18 éven aluliak esetében védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kisérő jelenlétét,
megkezdték működésüket az intézményünkben a közösségek, klubok, egyesületek. stb.
Továbbra is működtetjük a Ablak-szolgáltató
Pontunkat, hogy mindenkinek biztosítani tudjuk a szolgáltatásainkhoz való hozzáférést.
Foglalkozások mellett egyéb programok is
elindultak az intézményben. A Dél-alföldi
Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülettel való együttműködés kapcsán előadások
meghallgatására nyílt lehetőség „Családi
költségvetés - járvány idején; Adósság és
koronavírus; Megtakarításaink járvány idején” címekkel, ahol online kapcsolat keretében pénzügyi szakemberektől kaphattak
választ kérdéseikre az érdeklődők.
A Nemzeti Művelődési Intézet országosan
meghirdetett „Nyitunk!” programjához is
csatlakozott intézményünk ablak-art kiállításaival. Az Írói Klub és Déryné Művelődési
Ház és Könyvtár óvodások számára meghirdetett rajzpályázatának alkotásait, valamint
Hódi Jánosné gyönyörű, kézműves munkáit
tekinthetik meg az érdeklődők május 31-ig.
Mné V. Szilvia ig.
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KÖLTÉSZET NAPJA

Versek és dallamok szárnyán!
írta Aranyosi Ervin „A szeretet gyógyít” című versében, amelyet
Bakó Tiborné mondott el.
Nagy öröm volt hallgatni a Strausz
családot, ahogy minden tagja,
Strausz Ferenc, Strauszné Szűcs
Renáta és Strausz Alexa szívvel lélekkel zenél.
Egy ismert népdal „Látod édes
anyám….” hangzott el az előadásukban.
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én,
József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár videó összeállítással tisztelgett a
magyar líra előtt. A videó összeállításunkban helyet kaptak a helyi
szerzők és zenészek is.
A Királydinnye Citerazenekar műsorában „Szeged felől jön egy dalos
pacsirta” című népdalt hallgathattuk meg, majd Sztarek Fanni, a Fontos Sándor Általános Iskola növendéke, aki már számos versmondó
versenyen bemutatta tehetségét, szavalta el Kovács Barbara versét
a Kutyakalandot.
„…Aztán hátranéztem, gyökeret vert lábam.
Egy falkányi kutya ballagott utánam.
A zsebem kilyukadt, s az uzsonna-pogácsa
apró morzsái szóródtak az útra….”
Az Üllési Írói Klub oszlopos tagja, Faragó Ferenc saját írását adta elő,
melynek címe a Tavaszköszöntő.
„…Tavasz az első évszak,
virágkalapját emelve beköszönt…”
Strausz Alexa a citerazenekar legifjabb
tagjai közé tartozik, aki fiatal kora ellenére, nemcsak citerajátékával varázsolja
el a közönséget, hanem nagyon szépen
énekel is. A videóban a „Zöld erdőben de
magas a juharfa” című népdalt szólaltatta
meg.
Szinte minden érzelmünkre találhatunk
verset, írók, költők olyan mondásait,
amiről azt gondoljuk: ez olyan, mintha
én mondtam volna. A versekben a mindennapi élet is megjelenik olykor a maga
sivárságával, nehézségeivel vagy éppen
kacagtató humorával. Hunyadvári István:
Gyerekszáj című verse a gyermeki őszinteségből fakadó humorral
fakaszt mosolyt az arcokra. A verset előadta dr. Nyári Károly.

S. Dudás Mária az Üllési Írói Klub lelkes
tagja, versei nem ismeretlenek az üllési
lakosok előtt. Az Írói Klub két antológiájában és saját verses köteteiben is jelentek meg versei. Most is saját költeményt
adott elő „Optimistán a költészet napján”
címmel, amelyet a Költészet Napja ihletett.
„Merre jártál kismadárkám,
súgd meg most nekem,
mit láttál a nagyvilágban,
erdőn réteken…..”
Sokan vannak, akik egyedül élnek, de
ez nem jelenti azt, hogy magányosak is.
Meg lehet találni azokat az apró örömöket
az életben, amelyek feledtetik az egyedüllétet. Faragó Ferenc „Ha magad vagy”
című, saját versében ezeket az érzéseket
és gondolatokat közvetíti a néző felé.
„Szép ez a tavasz ragyog,
ne zörgess a távolság ajtaján…”
„…Lélekben öleld át őket,
maradj még és ne menj tovább!”
A Királydinnye Citerazenekar előadásában újból felzendült a citera
„Haragszom az olyan szóra…”.
„…Haragszom az olyan szóra, csuhajla.
Ki a legényeket is megszólja, csuhajla.
Mert a legény mint a szamár,
Minden kis kapuba megáll, csuhajla…”

„ A kisgyerek egy őszinte csoda, egy őszinte lélek
ők mindig a szívükből beszélnek…”
A szeretet egy energia, amit adni és kapni
is szívből kell. Gyógyítani, tanítani lehet
vele. Áramlik, boldogít örömöt ad.
„ A szeretet gyógyít, felemel, támogat,
Ezzel szolgálhatunk lelkesen másokat….”

Aki meghallgatta a vidám nótát, annak biztos, jó kedve kerekedett vagy
énekelni, táncolni támadt kedve. Egy biztos már nagyon várjuk, hogy
újból nagy közönség előtt hallgathassuk meg a citerásaink játékát

😊
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A videó összeállítást S. Dudás Mária „Életünk örök körforgás „ című
verse zárta dr. Nyári Károly előadásában.

„Szeresd a verset, megtanít sírni, vagy szépen búsulni,
magasba vágyni, mélységbe hullni.” (Győry Dezső)
B. Tné ; Mné V. Sz.

„Életünk csupa csoda és örök körforgás,
Hisz minden valóság, nem lidérc látomás,
Míg tudjuk szépségét, létét felfedezzük,
Örömökkel telten, gyönyörrel élvezzük. …
A költészet napi megemlékezésünket Győri Dezső szavaival zárjuk.

Ez a fantasztikus összeállítás megtekinthető a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár youtube csatornáján vagy a facebook oldalunkon.
Köszönetet mondok minden szereplőnek, támogatónak az igényes műsor elkészítésében való részvételért!!
Mné V. Sz.

Anyák Napi rajzpályázat
Az Üllési Írói Klub és a Déryné
Művelődési Ház és Könyvtár
anyák napi megemlékezésére
rajzpályázatot hirdetett óvodások számára. 18 csodaszép,
festménynek is beillő rajz érkezett.
A Manócska csoportból Kovács Lili, Bozsó Nóra, Tordai
Vivien, Nagymihály Anna, Kocsis Boldizsár, Vass Jázmin,
Lajkó Rozina, Gyöngyösi Endre, Petrik Zoé rajzait kaptuk
meg. A Kisvakond csoportból Zámbó Hédi, Zádori Alíz,
Barakonyi Viktória, Fábián
Zara, Süveg Zoé, Peták Nanett,
Zádori Maja, Tandari Réka,
Sztarek Benett rajzát juttatta el
hozzánk Marótiné Hunyadvári
Zita óvodavezető.
A mesteri munkákat Bezdány
Zoltánné és Battancs Gergelyné nyugdíjas óvónők értékelték.
A rajzok meghatóan szépek voltak és hűen tükrözték a szeretet.
A rajzokat a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár ablak-kiállítás keretében mutatta meg és online kiadványt készítettek belőle, amelyet
a Facebook-on is láthattak az édesanyák, nagymamák és persze az
érdeklődők.

Köszönjük a szívet melengető, szép munkákat.
Dr. Nyáriné Tajti Anna
Üllési Írói Klub vezetője

In memoriam dr. Berkes Miklósné Pataki Györgyike
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
Fájó szívvel búcsúzunk dr. Berkes Miklósné Pataki Györgyikétől, aki több, mint 15 éven át a Fontos
Sándor-emléknapon a Petőfi-szavalóverseny zsűrizésében vett részt. Optimista, mosolygós személyisége oldotta a verseny izgalmával járó feszültséget. Györgyike mind a köznevelés, mind a kultúra
területén kiemelkedő tevékenységet végzett.
Dr. Berkes Miklósné Pataki Györgyike tanárnő 42 évig tanított a 10–14 éves diákok között, ebből
harminchat évet a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola I. Számú Gyakorló Iskolájában. Emellett szakvezető tanárként a harmad- és negyedéves hallgatók képzésében is aktív szerepet töltött
be.
Györgyike mindig nagyon szívesen vállalta el az iskolánkban a zsűrizés feladatát, örömmel jött
hozzánk Üllésre. A versenyzőket és a felkészítő tanárokat minden esetben hasznos tanáccsal látta
el, és biztató szavai útravalóul szolgáltak a verset szerető gyerekeknek.
Szellemiségét megőrizzük, emlékét szeretettel ápoljuk.
a Fontos Sándor Általános Iskola nevelőtestülete
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Madarak és fák napi megyei természetismereti vetélkedő
Az idei tanévben az algyői Fehér Ignác
Általános Iskola online formában rendezte
meg ezt a hosszú évekre visszanyúló versenyt május 14-én.
A megmérettetésen 3 fős alsó tagozatos
csapatok versenyeztek egymással, amelyeket egy második, egy harmadik és egy
negyedik osztályos tanuló alkotott. Előzetes feladatként csapatnevet
kellett választanunk és ehhez kitűzőt tervezni. Így lettünk a Gilicék,
ami a gólya népies neve.
A verseny első félórájában a Google Meet felületén röviden bemutatkoztak a csoportok. Ezután kaptuk meg a feladatsort a Google
Classroomban, aminek a megoldására 90 perc állt rendelkezésünkre.
A vetélkedő fő vázát a felkészülési anyagként megjelölt Év madarával
és Év fájával kapcsolatos feladatok alkották. Az előzetes gyakorlásaink során szinte mindent megtanultunk a cigánycsukról és a lisztes
berkenyéről, de a fákról, madarakról szóló közmondások, szólások
világába is belemerültünk. Madárhangokat hallgattunk, madárlábakat tanulmányoztunk. Ezen ismereteknek igen nagy hasznát vettük a
verseny során. A képrejtvényekkel, titkosírással is sikeresen vettük
fel a harcot.
Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. A Gilice csapat a középmezőnyben, a 6. helyen végzett.
Csapattagok:
2.o.: Sebők Zalán
3.o.: Kocsis Benedek
4.o.: Nagy Regina (egyben a gyönyörű kitűző tervezője is)
Gratulálok a versenyzőknek! Köszönöm szépen Bodré-Fábián Nikolett és a kollégáim segítségét.
Ótottné Vörös Zsuzsanna felkészítő pedagógus

Természettudományi versenyek
XXIX. Kaán Károly Országos Természet és
Környezetismereti Verseny
A verseny megyei fordulóján a következő tanulók vettek részt:
Börcsök Bence Bálint
5. hely
Baranyi Nándor		
6. hely
Börcsök Csaba Dominik
7. hely
Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes

XXIX. Teleki Pál Kárpát-medencei
Földrajz–Földtan Verseny
A verseny megyei fordulóján részt vettek:
7. osztály
Gyuris Vanda		
Szalai Vanda		
Terhes Gréta		
Kocsis Nikolett		
Simon Kata		
Csányi Jázmin		
Felkészítő: Törzsök József

6. hely
7. hely
8. hely
9. hely
10. hely
11. hely

8. osztály
Hódi Kristóf		
3. hely
Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes
Gratulálok minden versenyzőnek.
Kocsisné Hecskó Ágnes
Természettudományi munkaközösség vezető

Köszönetnyilvánítás
Farkas Györgynének köszönjük a képen látható szobanövényt, amely a Fontos Sándor
Általános Iskola központi épületének a lépcsőfordulóját díszíti.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető
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Enni kell Röfi-ker !!

A minőségi húsok boltja.

Családi események
Születési hírek
Novák Ádámnak és Gyóni Erzsébetnek április 13-án – 3240 grammal –
Dóra nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget
kívánunk a babának és szüleinek!

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

Halálozási hírek
Gera Vilmosné (szül: Patik Julianna) március 29-én
88 éves korában,
Tóth József május 8-án 80 éves korában elhunyt.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Üllési Körkép lapzárta

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép 2021. JÚNIUSI
számának lapzártája június 16-án, szerdán lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen –
legkésőbb SZERDÁN 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő, úgy ügyfélfogadási időben
a 62/282-122 / 222 melléken Balogh Márta ügyintézőt keresse!
Határidőn túl beérkező cikkek, hirdetések
megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

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

