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ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
2021. AUGUSZTUS 19.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Csongrád-Csanád Megyei
Önkormányzat pályázati támogatásával valósult meg 2021. augusztus 19-én a Szent István-napi rendezvényünk a Déryné Művelődési
Ház és Könyvtár udvarán felállított sátorban.
A rendezvény Nagy Attila Gyula polgármester úr ünnepi beszédével kezdődött. Az ünnepi beszédben polgármester úr kiemelte, hogy
Szent István volt az, aki a világ térképén megrajzolta országunk határait, és megmutatta milyen utat kell követnie az országnak - az
európai keresztény értékek védelme, a nemzeti identitásunk megtartása, a családok védelme – ez az alapja a jövőnknek és lehetőség a
fejlődés útján való haladásnak.

Köszönet:
Köszönetet mondok Kisházi Lászlónak, aki a rendezvény műsorvezetője volt, a kenyérsütő verseny zsűrijének, Tóth Horgosi Lászlónak,
Hajdú Lászlónak, valamint Tóth Horgosi Lászlónak, aki megsütötte és
felajánlotta az új kenyeret és cipókat az ünnepi programhoz.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.

2021 évben Üllés Nagyközség díszpolgára Maróti Mihály lett, a megtisztelő díjat Nagy Attila Gyula polgármester úr adta át. A díszpolgár
településért végzett munkáját Balogh Márta ismertette a jelenlévő
vendégekkel.
A rendezvényen Kopasz István atya szentelte meg az új kenyeret,
aki beszédében hangsúlyozta, hogy az új kenyér azt is szimbolizálja,
hogy a szülők biztosítják a család mindennapi kenyerét – és tette ezt
Szent István és Gizella is az országnak. Az új kenyeret szétosztották
az ünneplők között Nagy Attila Gyula polgármester, Juhász Attila alpolgármester és Kopasz István atya.

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA

A településen kenyérsütő versenyt hirdettünk, amelynek zsűrizése
az ünnepi program alatt már javában folyt. A versenyre beérkezett
különböző cipókat, vekniket szakmai zsűri, Tóth Horgosi László és
Hajdú László értékelte. A zsűri elmondta, hogy nagyon nehéz dolguk
volt, ezért több szempont alapján értékelték a kenyereket. Díjazottak: Bárkányi Renáta, Berkóné Masir Borbála, Egri Zoltánné, Strausz
Alexa, Szántó Lőrinczné, Tanács Ildikó; 3. helyezett: Tanács Zoltánné krumplis félbarna cipó; 2. helyezett: Soós Ottó kovászos fehér
kenyér; 1. helyezett: Tanács Zoltán pityókás vekni; különdíj: Ocskó
Annamária rozs, len, búzalisztes kenyér.
A program folytatásában illusztris fellépők következtek. Meggyes
Csaba örökzöld dallamokkal érkezett, Tihanyi-Tóth Csaba és Bognár
Rita új műsorukat, a Szenes-életmű show-t adták elő, majd pedig
egy fergeteges operett gálát láthattunk Kállay Borival, énekes barátaival és fantasztikus tánckarával.

A címet a Képviselőtestület a község életében jelentős – társadalmi,
gazdasági, tudományos, kulturális művészeti élet területén nyújtott
– kimagasló tevékenység elismerése céljából – kétévente – adományozza.
Sajnos a járványügyi helyzet miatt 2020-ban mind a döntés, mind az
adományozás elmaradt. A képviselők a 2020. augusztusi rendkívüli
ülés keretében többek között döntöttek a 2020. évi adományozás
2021. évre történő elhalasztásáról.
Idén 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 eljárva, a Képviselőtestület helyett – egyszemélyben Nagy Attila Gyula
a polgármester döntött – a képviselők korábbi, 2018. évi javaslata
alapján.
2021-ben a díszpolgári címet Maróti Mihály kapta, melyet részére
az Államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából tartandó
rendezvényen – augusztus 19-én – adott át Nagy Attila Gyula polgármester úr. Gratulálunk!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN
VERSENYEZTETÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
A képviselők az augusztus 10-i rendkívüli, nyílt ülés keretében döntöttek 2021. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatáshoz szükséges saját forrás – 400.050 Ft 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.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Üllés Nagyközségi Önkormányzat a 126/2020. (XI. 10.) számú polgármesteri határozata alapján értékesíteni kívánja a tulajdonában
álló Üllés, Székely u. 6. 380 helyrajzi szám alatti, belterületi kivett
lakóház, udvar ingatlanát.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. (1) bekezdése, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás
rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának
szabályairól szóló 11/2020. (X. 14.) 13.§-a alapján az Ingatlan értékesítése nyilvános versenyeztetés útján történik, a legmagasabb
vételárat megajánló vevő számára.
A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat hivatalos
honlapján www.ulles.hu és az Üllési Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ügyfélfogadási időben, megtekinthető.
Üllés, 2021. augusztus 18.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
SZEPTEMBER

szeptember 4-5.
szeptember 11-12.
szeptember 18-19.
szeptember 25-26.

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

06/20/9739-149
06/30/3245-032
06/30/9653-114
06/30/9986-139

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2021. szeptember 6-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

TISZTELT ADÓZÓK!
Értesítem a Lakosságot, hogy a 2021. II. félévi helyi adók pótlékmentes befizetésének határideje:
2021. szeptember 15.
Az egyenleg értesítőket és a befizetési csekkeket a bel- és külterületi
lakosok postai úton fogják megkapni.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók
és vállalkozások az értesítőt elektronikus úton az ügyfélkapu és
a cégkapu tárhelyükre fogják megkapni, – részükre csekk nem
kerül postázásra – az értesítőben szereplő esedékes adót/adókat az ott megjelölt számlára/számlákra átutalással kötelesek
teljesíteni.
Az adó megfizetése az alábbi bankszámlaszámokra átutalással is
megtehető:
Kommunális adó
Iparűzésiadó
Talajterhelési díj
Pótlék

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

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy 2021. január 1. napjától a
gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) látja el.
A 2020. december 31-ig terjedő időszakra esedékes gépjárműadó
fizetési kötelezettséget (hátralékot) az önkormányzati adóhatóság
11735005-15354099-08970000 számú gépjárműadó számlájára kell
teljesíteni.
A gépjárműadó, illetve bármely helyi adó számlán nyilvántartott túlfizetés visszautalása vagy másik adószámlára történő átvezetése
kizárólag írásbeli kérelem alapján lehetséges.
Kérem a határidő pontos betartását!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Juhász Attila
alpolgármester
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ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Következő találkozónk szeptember 16-án, csütörtökön 16.30 órai
kezdettel lesz, melyen kapcsolódunk a „Hangulatjavítás másként”
programhoz.
Helyszín: Déryné Művelődési Ház.
Ott találkozunk! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dr. Csonka Erika es Füredi Andrea

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK!
Következő összejövetelünk szeptember 3-án, pénteken 15.00 órai

kezdettel lesz a Napos Piac épületében.
Téma:
– Új vezetőség megválasztása
– Közös főzés pályázati pénzből, melyre jelentkezni kell annak, aki
nem jelezte az előző összejövetelen részvételi szándékát. Jelentkezési határidő: szeptember 1.
– Lesz tombola is a megyei egyesület adományából, melynek ára
100 Ft/db, de várjuk a tombola felajánlásokat is! Bevételt a csoport közösen költi el!
Várjuk minden Kedves Tagunkat! Természetesen bárki csatlakozhat,
ha úgy érzi, szeretne a csoport tagja lenni, támogató tagokat is szívesen fogadunk!
Üdvözlettel Füredi Andrea csoport titkár

FELHÍVÁS TANYAGONDNOK
HELYETTESÍTÉSI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRA
Jogviszony jellege: Megbízási szerződés
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, meghatározott munkarend
szerint
A munkavégzés helye: 6794, Üllés, Radnai u. 22.
A munkakörbe tartozó feladatok:
A Szociális törvényben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározott tanyagondnoki feladatok ellátása a fenntartó által jóváhagyott
szakmai programban leírtak szerint. Üllés Nagyközség Önkormányzat
I.-II.-III. számú tanyagondnoki szolgálat körzeteinek helyettesítése
szabadság, illetve táppénz időtartamára.
Pályázati feltételek:
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
gépjárművezetői gyakorlat, helyismeret, kapcsolatteremtő képesség, alkalmazkodó képesség
Előnyt jelentő kompetenciák:
mobilitás, kommunikációs készség, precizitás, rugalmasság
További információt Homokháti Szociális Központ Tagintézmény-vezetője Móczár Gabriella nyújt a 06-30-349-5469-es telefonszámon.
Jelentkezni személyesen a Szociális Központban lehet (6794, Üllés,
Radnai u. 22.).
Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2021. szeptember 7., 21. (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. szeptember 14., 28. (keddi nap)
(a zöldhulladékszállítás megváltozott feltételeiről röviden a Körkép
4. oldalán a „Zöldhulladékgyűjtésről röviden” című cikkben olvashatnak.)
A zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
RÖVIDEN
Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján 2021. 11. 30-ig szállítási naponként maximum 2 db zsák (havonta 2 szállítási nap van),
2021. 12. 01. napjától szállítási naponként maximum 4 db zsák (havonta 1 szállítási nap van) helyezhető ki ingyenesen. Amennyiben
az alkalmanként ingyenesen kihelyezhető zsák nem elegendő, úgy
további „korlátlan” mennyiségű kék színű FBH-NP Nonprofit Kft.
felirattal ellátott lebomló zsák vásárolható és helyezhető ki.
A megvásárlandó zsákok átvételére az Üllési Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán minden héten csütörtökön 8.00-12.00 és
13.00-16.00 óra között van lehetőség. Az átadás-átvételről – a vevő
azonosítót is tartalmazó – jegyzőkönyv készül, melyből az ügyfél 1
példányt kap.
Az átvételhez kérjük minden esetben hozza magával a közszolgáltatási díjról szóló számlát. Annak az ingatlanhasználónak adható
zsák, akinek a nevére szól a hulladékszállítási díjról kiállított és
bemutatott számla! (amennyiben nem az ingatlanhasználó veszi át
a zsákot, úgy a zsák átvételével megbízott személy – az ingatlanhasználó általi 2 tanúval ellátott – a zsák átvételére feljogosító meghatalmazást is feltétlenül hozza magával!)
Fontos! A zsákok átvételekor nem kell fizetni! A zsákokért fizetendő
díjat (jelenleg 289 Ft + ÁFA/db) az NHKV Zrt. által kiállított számla
ellenében kell utólag teljesíteni.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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EGÉSZSÉGVÉDELMI

KONYHAI HÍREK

SZŰRŐVIZSGÁLATOK

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha
Nyári nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig: 6-15 óra.
augusztus/szeptemberi térítési díj befizetésének időpontja:
szeptember 1 – szeptember 10-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés: szeptember 23-án, csütörtökön 7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont: hétfőtől – péntekig 11.30 – 14.00 óráig
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Kérjük az időpontok betartását, mert egyéb napokon a pénztár zárva
tart!
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőség van az étkezési térítési díjak átutalással – ez esetben legyen szívesek a pontos összeget
utalni és a közlemény rovatban a számlaszámot és a gyermek nevét
feltüntetni –, illetve bankkártyával, SZÉP kártyával történő megfizetésére.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben erre lehetőség van, készpénz helyett a fenti fizetési módokat részesítsék előnyben.
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy idén több szűrővizsgálaton,
programon biztosítjuk a részvételt:

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS

szeptember 21-én, kedden 8 órától
Dr. Kajtár István
A vizsgálat 5.000 Ft-ba kerül, mely magában foglalja az eszközköltséget, a manuális és az ultrahangos vizsgálat díját.
Az ultrahangos vizsgálat mellett citológiai kenet levételt és gyógyszerfelírást is végez, bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Akinek az előző rákszűrésen elváltozást
találtak, annak egy kontroll vizsgálat javasolt!
Időpont a védőnőktől személyesen, vagy a + 36/30/506-2683-as
telefonszámon munkanapokon 8-10 óráig kérhető.
Helye: Egészségház – Tanácsadó

VÉRADÁS

szeptember 24-én, péntek 13-17-ig
Helye: Napos Piac épülete
A véradásra TAJ-kártyát, személyi igazolványt és lakcímkártyát hozzanak! Szájmaszk viselése kötelező! (védettségi igazolvány nem kell)

HANGULATJAVÍTÁS MÁSKÉNT

szeptember 16-án, csütörtökön 16.30 órától
Előadók: Dr. Csonka Erika családorvos:
Covid előtt, alatt, után – Mik a természetes reakciók
ebben a helyzetben?
Dr. Kiss-Szőke Anna pszichiáter szakorvos:
Covid előtt, alatt, után – miből tudhatjuk, hogy a szervezet tartalékai kimerültek, segítségre van szükség?
A szünetben zene, kellemes együttlét, partifalatkák.
Lehetőség lesz ismételten hangulatfelmérő teszt kitöltésére.
Az est végén gongkoncert-hangfürdő.
Előadó: Bergerné Wilk Halina természetgyógyász.
A résztvevők között 1 db 5.000 Ft-os Vitaminkosár kerül kisorsolásra.

KISMAMÁK KÖSZÖNTÉSE

szeptember 17-én, pénteken 10 órától
Az ünnepség keretében köszöntjük a
2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31.
között született kisbabákat és szüleiket.
Helyszín: Déryné Művelődési Ház, Kisterme
Urológiai szűrés és PSA szűrés szervezése folyamatban van, a
szűrések várhatóan október elején kerülnek megtartásra. Az időpontról és a tudnivalókról az Üllési Körkép szeptemberi számában adunk
információt.
Mindenkit arra kérünk, hogy saját egészsége érdekében vegye
igénybe a szolgáltatásokat!
polgármester, egészségügyi és szociális dolgozók

Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

NE HAGYJA! KÉRJEN
SEGÍTSÉGET! VEGYE ÉSZRE!
A rendőrség egy olyan, nemzetközi porondon feltűnt segítségkérő
jelzést vezet be a magyar köztudatba, amellyel a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek akár némán is jelezni tudják, hogy veszélyben vannak.
A segélykérő kézmozdulatot bárki használhatja arra, hogy figyelmeztessen másokat (beleértve az esetleges közelben tartózkodó
rendőrt), azonnali segítségre van szüksége, azonban a körülményei
– például fenyegetettség – miatt telefonon vagy egyéb módon nincs
lehetősége rendőri segítséget kérni.

A mozdulat Kanadából indulva hódította meg a világot.
A kézmozdulat nem csupán egy új néma segítségkérő módszer,
hanem arra is tanít, hogy figyeljünk egymásra, vegyük észre a bajbajutottakat magunk körül és úgy nyújtsunk segítséget, hogy közben a
megfélemlítettek biztonságát védjük.
Az áldozatok a bántalmazó előtt sokszor nem tudják/merik vállalni a
segítségkérés tényét, így a rendőrség előtt láthatatlanok maradnak
az ilyen jellegű bűncselekmények.
Amennyiben ilyen néma segítségkérést tapasztal, hívja a 112-t, és
lehetőség szerint adja meg a következő információkat a hívásfogadó
részére:
– bejelentő neve, telefonszáma;
– hol tapasztalta a segélykérést (helyszín);
– hogyan tapasztalta a segélykérést: mi történt, kinek van szüksége segítségre, kivel volt egy társaságban a segítségkérő);
– felmerül-e közvetlen életveszély;
– látja-e még a segélykérőt (ha nem, akkor merre távozott);
– személyleírás a segélykérőről és a vele tartózkodó további személyekről.
(részlet a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 2021. júliusi Hírleveléből)
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A HAJNALI RIGÓK
Nyári hajnalokon, ha felébredek álmaimból,
Gyönyörű, trillázó madár énekeket hallok.
Innen-onnan, szép dallamok egymásnak felelnek,
Füttyögve, cifrázva énekel a sok-sok kicsi dalnok.
Fent, a fenyőfák hegyén állva, trillázva dalol,
Nem marad válasz nélkül a pátját hívó éneke.
Akit keres, hív, az is szépen énekel valahol,
A sok kicsi fekete ruhásrigó, rázendít izibe!
Harsog a liget, az erdőszélek, a virágos, illatos mezők,
A dallamokat hallgatva, felébred az ember, a szív!
Szinte boldogan ébredsz, érzed egyre nő az erőd,
Érzed, kelj fel gyorsan, mert az élet téged is hív!
Egész nyáron hallgatom, lelkemben fészket rak énekük,
Bajodban, magányodban, a daluk ad, annyi szépet, jót!
Egy szép film címét mondom, mindenkit kérve,
Hallgasd, szeresd, ne bántsd, a kicsi fekete rigót!
2021. augusztus
Faragó F.

AZ ÉLET
Az élet olyan, mint egy viharos tenger.
Valakit életbe hagy, valakit elnyel.
Vannak benne mosolyok, de könnyek is.
Az élet nem fenékig tejföl.
Néha édes, de legtöbbször keserű.
Néha csodálatos, mert van benne öröm és vidám pillanatok.
Melyek boldoggá teszik a barátok és szeretteink szívét és lelkét.
Mindig reménykedni és bízni kell.
Haska Andrea
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HOLLÓKŐ, A MÚLT EGY KIS GYÖNGYSZEME
Ha valaki meghallja Hollókő nevét, akkor egy bájos kis falu képe sejlik fel benne, amelyet turisták százai és ezrei keresnek fel nap mint
nap. Amíg nem keressük fel ezt a gyönyörű nógrádi települést, addig
azt gondolhatjuk, hogy olyan csak, mint egy skanzen, ahol bemehetünk a házakba, szétnézhetünk bennük, esetleg megismerhetjük a
régi mesterségek eszközeit, a régmúlt paraszti hagyományait.
Hollókő azonban több ennél. 1987 óta az UNESCO Világörökség része, és a 17–18. században kialakított falu a népi építészet és a 20.
századot megelőző falusi élet olyan páratlan példája, amelyet sikerült
eredeti állapotában megőrizni. A statisztika szerint 329-en lakják, de
persze a turistaszezonban megtöbbszöröződik ez a szám. A falu napjainkra sem vált szabadtéri múzeummá: mindmáig élő, lakott település. Nem pusztán bemutatónak vannak ott a házak, hanem laknak
is bennük, sőt turistaként akár mi is lakhatunk ott néhány napig a
vendégházakban. A néphagyományt nemcsak bemutatónak szánják,
hanem most is él és működik, köszönhetően hagyományőrző lakóinak és a település vezetőinek.
Mi ebbe a kis csodába nyerhettünk bepillantást néhány napig a
Ficergők csoport táncosaival. Az utazás apropóját a Csoóri Sándor
Alap pályázata adta, amely fedezte az útiköltségünket, valamint az
az egyre erősödő kapcsolat, ami Hollókő és Üllés között épül már
néhány éve.
Augusztus 4-én reggel a művelődési ház előtt gyülekeztünk a gyerekekkel, majd egy gyors pakolás után elindultunk az önkormányzat buszával Hollókő irányába. Az utazás egyhangúságát zenehallgatással
és nótázással űzte el a csapat, és délre már célhoz is értünk. Persze
nem volt egyszerű megközelíteni az Ófaluban lévő szállásunkat, mert
a turistáknak nem lehet járművel bemenni oda. Szerencsére Laka-

tos György, a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft munkatársa
segítségünkre sietett, és a csomagjainkat járművével levitte a szállásunkra. A csapatot egy régi parasztházban szállásolták el, amelyet
belül átalakítottak a vendégek fogadására. A ház első felében három
szoba állt rendelkezésre, a hátsó részben volt kettő, és még a tetőtérben is két szobában aludhattak a csoport tagjai. Összesen 19-en
voltunk, és be is töltöttük a vendégház szobáit. A reggelit és vacsorát
mindig a szállás hátsó, fedett teraszán költöttük el, az ebédek pedig
Szécsényben, a Gesztenyéskert vendéglőben voltak.
A csoport többségében 14-15 éves fiatalokból áll, akik sosem voltak híján a vidámságnak, így akármerre mentünk, állandóan szólt a
népzene, a vidám nótaszó. Megérkezésünk után először Szécsénybe
buszoztunk ebédelni, majd Ipolytarnóc felé vettük az irányt, ahol a
helyi Geoparkban megtekintettük az ősmaradványokat. Ez a park a
földtörténet legrégebbi szeletéből ad egy kis ízelítőt. Megnézhettük a
bükkábrányi többmilló éves mocsári ciprusokat és fenyőket, a terület
egykori állat- és növényvilágáról készült kiállítást, valamint egy időutazáson is részt vehettünk egy 4D-s mozi segítségével. A parkból
visszafelé megálltunk Nógrádszakál település határában, ahol a „Palóc Grandkanyon”-nak nevezett szurdok található. Felkapaszkodtunk
a szurdok főágában, és megcsodáltuk a víz természetformáló erejét,
ami több ezer év alatt alakította ki a szurdok falait és apró barlangjait.
Rövid túránk után visszautaztunk Hollókőre, de még nem akartunk pihenni, ezért a környéken is túráztunk egyet. Bár már nem Hollókőhöz
tartozik, de a környék egyik legújabb nevezetessége az Isten tenyere
vagy Kéz kilátó, ami valóban egy hatalmas tenyeret formáz. A Szárhegyen rövidebb-hosszabb kapaszkodók után jutottunk el ide, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a Farkaskútvölgy elszórt épületeire.
Mire visszaértünk a szállásunkra, kellőképpen elfáradt mindenki,
de ennek ellenére a jókedv nem fogyott ki a társaságból. Gyorsan
megvacsoráztunk és egészen hajnalig tartott a nótázás, kártyázás,
táncolgatás.
Másnap reggel sajnos esőre ébredtünk, ám ez sem szegte kedvünket.
Szerencsére délelőtt csak csendes, szemerkélő eső volt, így felfedezhettük a falu nevezetességeit. A szállásunk mellett állt a Csalogató
táncháznak nevezett épület, ahol a helyi viseletekről, szokásokról lehet sokat megtudni. Ebben nagy segítségünkre volt Séber Attila, a
Hollókői Táncegyüttes vezetője. Sokat mesélt nekünk a helyi hagyományokról, viseletekről, és közben egyik táncos lányunkat, Zámbó
Vivit egy gyönyörű hollókői viseletbe öltöztette fel. Attila elmondta,
hogy általában másfél-két óra egy menyecske felöltöztetése, a felvett szoknyák pedig 5-6 kilót is nyomhatnak.
A viseletbemutató után a falumúzeumba mentünk. A múzeum
lényegében egy hagyományos, háromosztatú parasztház (pitvarkamra-szoba), ahol a 20. század eleji palóc ház berendezési tárgyait,
paraszti eszközeit tekinthettük meg. Érdekesség, hogy sok eszközt
mi felnőttek még a gyerekkorunkból ismerhettünk, de a fiatalok már
szinte egyáltalán nem ismernek. Ezért is fontos egy-egy ilyen kirándulás, hogy megismertessük ezekkel az értékekkel gyermekeinket,
hiszen máshonnan már nem fognak ezekről tudni.
A falumúzeum után a település apró templomába tértünk be. A templom gondnoka, egy aranyos, idős hölgy mesélt nekünk a templom
történetéről, a település viszontagságairól, és arról, mit jelent számára a vallás, a katolikus hit. Utána végigsétáltunk az Ófalu főutcáján,
megnéztük az Oskolamester házát, gyönyörködtünk a bőrdíszműves
és a fazekas ház gazdagon díszített remekeiben, majd buszra szállva
Szécsény felé vettük az irányt. Az ebéd elfogyasztása után elsétáltunk
a városfal szépen felújított tornyai és bástyái mellett, és betértünk az
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egykori várbörtönből kialakított Tömlöcbástya szabadulószobába. Itt
egy majd másfél órás program keretében a gyerekeket három csoportra osztva egy-egy helyiségbe zárták be. Innen különböző logikai
feladatokat megoldva és tudományos ismereteket is felhasználva
tudtak csak kiszabadulni. A legfontosabb mégis a közös élmény és a
közös tevékenység volt, hisz együttműködve, egymásra hagyatkozva tudták csak megszerezni a szabaduláshoz szükséges végső kódot.
A szabaduló program után már sajnos annyira zuhogott az eső, hogy
végül a szállásra mentünk, és itt töltöttük a délután hátralévő részét.
Másnap egy kicsit álmosan ugyan, de kellemes időre ébredtünk. A
bepakolás után szemünkkel még egyszer végigpásztáztuk Hollókő
gyönyörű épületeit, elköszöntünk szállásadónktól, és buszra szállva
elindultunk hazafelé. Közben még Dunapataj felé kanyarodva megálltunk a Szelidi-tónál, ahol néhány órácskát eltöltöttünk, és megmártóztunk a tó hűs vizében, majd néhány óra elteltével már Üllés
ismerős házai tűntek fel előttünk.
Úgy gondolom, hogy mindenki élményekkel telve tért haza, és mindenki nevében mondhatom, hogy nem utoljára látogattunk el Hollókőre. Mindannyiunkat rabul ejtett ez a csodálatos kis gyöngyszem,
és örökre szívünkbe zártuk semmihez sem fogható, varázslatos hangulatát.
Végezetül szeretnénk megköszönni a kiránduláshoz nyújtott segítségét és támogatását a Csoóri Sándor Alapnak, az Üllési Fonó Alapítványnak, Üllés Nagyközség Önkormányzatának, Papp Ágnesnek,
Dudás Ferenc buszsofőrnek, aki végig biztonságosan szállított bennünket utunk során, Hollókő Község Önkormányzatának, a Hollókő
Világörökség-kezelő Nonprofit Kft-nek, Lakatos Györgynek, Séber
Attilának és Ótottné Vörös Zsuzsannának.
Ótott Zsolt

BESZÁMOLÓ A GYÓGYNÖVÉNY NYÁRI TÁBORRÓL
2021. június 28 – július 2-ig (5 nap) rendeztük meg a Baromjárási
Erdei Iskolában a Gyógynövény nyári tábort. A résztvevők életkora
nagyon eltérő volt, az elsőstől egészen a hetedik osztályosig. A hét
folyamán, immár hagyományosan vegyes életkorú csoportokban
dolgoztunk és itt a korkülönbség nem hátrány, hanem előny volt.
A programokat sikerült úgy összeállítani, hogy minden korosztály
megtalálta a számára megfelelőt. Törekedtünk arra, hogy a gyógynövényekről szerzett új ismeretek feldolgozása játékos formában
történjen. A tapasztalatszerzés mellett a kézműveskedés, a játék és
a sport tevékenység is helyet kapott a tábor ideje alatt. A program
összeállítása során nagy hangsúlyt fektettünk az egészséges életmódra, a tudatos táplálkozásra, a gyógynövények megismerésére,
mindennapos használatára, a környezettudatos viselkedésre és a

kézművességre, a gyerekek életkorának megfelelően. Az első napot
játékos ismerkedéssel, csapatépítéssel, csoportnév választással,
plakátkészítéssel kezdtük. Ezt követte a gyógynövény gyűjtés szabályainak megbeszélése. A következő napon délelőtt az illóolajokról,
azok felhasználásáról tartott interaktív foglalkozást Jász Márta tanítónő. Uzsonnára gyümölcssalátát készítettünk. Szerdán Szarvasra
kirándultunk a Körös-völgyi Látogatóközpontba. A gyerekek nagyon
élvezték a sétát a holt Körös partján. Örömmel nézték meg a bemutatott állatokat. Nagy élmény volt számukra a szarvasok etetése
és az állatsimogatás. A Látogatóközpont interaktív kiállítása is sok
hasznos és érdekes ismeretet nyújtott a gyerekeknek. A séta végén
az újszerű játszótér különleges játékait vehették birtokba. A Látogatóközpont után a holt Körösön hajóztunk, és csodáltuk meg a vízpart
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természeti és épített környezetét. Sok-sok színes élménnyel gazdagodva tértünk haza. Csütörtökön délelőtt kerékpár túrát szerveztünk
a Vadvirágos tanösvény mentén. A túravezetőnk Deák József Áron
volt, aki most is sok érdekességet mesélt az itt élő növényekről és
állatokról. Délután Soós Róbertné Kurucz Mária tanítónő tartott a
gyerekeknek jógafoglalkozást. Pénteken játékos vetélkedővel és
filmvetítéssel zártuk a hetet.

A tábor ideje alatt az étkezést az Önkormányzat konyhája biztosította
és az ÖNO munkatársai szállították ki a tábor helyszínére az erdei
iskolába.
A tábor szervezői:
Kocsisné Hecskó Ágnes
Lajkóné Tari Ágnes

BESZÁMOLÓ A KÍSÉRLETEZZÜNK NYÁRI TÁBORRÓL
2021. június 21-25-ig rendeztük meg a „Kísérletezzünk” nyári tábort. A diákok között
az első osztályostól egészen a hetedik osztályosig volt a résztvevők között. Kezdetben
úgy gondoltuk, hogy nehéz lesz áthidalni ezt
a nagy korkülönbséget, és mindenki számára érdekfeszítő foglalkozásokat szervezni. Ez
nem így történt, hiszen a kísérletek minden
korosztály figyelmét lekötötték. Tehát ez a
tábor is igazolta nagy örömünkre, hogy a kísérletezés kortalan!
A gyerekek a hét folyamán vegyes csoportokban dolgoztak.
Az első napot csapatépítéssel, ismerkedéssel kezdtük. Ezt követően bemutató kísérleteket nézhettek meg a gyerekek: tűztornádó,
törhetetlen tojás, fekete kígyó, lángfestés.
A további napokon a gyerekek végezték a
kísérleteket. Kísérleteztünk fénnyel és han-
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gokkal. Kristályokat növesztettünk. Sokféle kísérletet kipróbáltunk
szódabikarbónával.
Készítettünk: szívószálsípot, szendvicsdudát, anomorf képeket, lávalámpát, habzó szörnyeket.
Volt lufifújás kémikus módra, kipróbáltuk milyen az éghetetlen papír
és megismerkedtünk néhány titkosírással.

hajóút során megfigyelhettük a Maros Tiszába ömlését, a Boszorkány szigetet és a tervezett harmadik híd helyét. A program a CsúSziki kalandparkban fejeződött be. A gyerekek az árnyas fák alatt
felépített mászó pályákon tehették próbára ügyességüket. Sok-sok
színes élménnyel gazdagodva térhettünk haza.
Pénteken játékos vetélkedővel zártuk a tábort.

Szerdán Szegedre kirándultunk. Délelőtt a Füvészkertbe látogattunk
el. A gyerekek nagyon élvezték a sétát a Füvészkertben. Nagyon tetszett a japánkert az indiai lótuszokkal. A gyógynövény kertben növény felismerési játékban vettek részt. Elvarázsolta őket a Trópusi
Lepkeházban látott tenyérnyi színes lepkék sokfélesége. A nyári forróságban üdítő része volt a programnak a tiszai hajózás. Az egy órás

A tábor ideje alatt az étkezést az Önkormányzat konyhája biztosította.
A tábor szervezői:
Tasi Zoltánné
Kalányos Krisztina
Kocsisné Hecskó Ágnes
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

CSALÁDI ESEMÉNYEK

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

SZÜLETÉSI HÍREK
Strausz Ferencnek és Szűcs Renátának július 23-án – 3530 grammal –
Léna nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Bigos Ferenc július 23-án (78 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

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.

A PUSZTASZÍNHÁZ PROGRAMJA
Kedves Közönségünk, az alábbi nyárvégi rendezvénnyel várjuk vendégeinket:

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!

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.

Üllés Dorozsmai út 37.

Psz

+3630 9636882

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az
Üllési Körkép SZEPTEMBERI számának lapzártája
szeptember 17-én, 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!
Határidőn túl beérkező cikkek, hirdetések megjelentetésére nincs
mód.
Köszönjük!

Azz

Kft.
K

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

