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NŐNAPRA!
Lágy szellők hangját hallgatom
a nőnapon, a nőnapon.
most néhány szót kell mondanom,
ez alkalom, ez alkalom…

Élet nélkülük nem lenne,
semmi olyan, semmi olyan.
Elhullnánk a végtelenbe
otthontalan, otthontalan…

Mert nincs annál szebb álomkép,
úgy gondolom, úgy gondolom.
Ha kezünk fogja női kéz,
ezt jól tudom, ezt jól tudom…

Nem ismernénk soha szépet,
oly édesen, oly édesen.
Szív szerelmet, boldog életet,
mi sohasem, mi sohasem…

Ők a férfi örök társa,
nagyon-nagyon, nagyon-nagyon.
Testünk, lelkünk tükörmása,
minden napon, minden napon…

Nőinket sosem feledjük,
bizony-bizony, bizony-bizony…
S nem csak nőnapon szeretjük,
nagyon-nagyon, nagyon-nagyon

DRÁGA HÖLGYEK!
Szuhanics Albert: Nőnapi köszöntő című versével köszöntök minden Kedves településünkön élő NŐT, és kívánok számukra sok boldogságot,
jó egészséget, minden szépet és jót!
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT ADÓZÓK!
Értesítem a Lakosságot, hogy a 2022. I. félévi helyi adók pótlékmentes befizetésének határideje:
2022. március 16.
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 11735005-15354099-02820000
Iparűzésiadó
11735005-15354099-03540000
Talajterhelési díj 11735005-15354099-03920000
Pótlék
11735005-15354099-03780000
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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2022.MÁRCIUS
március 5-6.
március 12-13.
március 14-15.
március 19-20.
március 26-27.
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Dr. Papp Zalán
Dr. Papp Sándor
Dr. Kovács Tibor
Dr. Hursán Mihály
Dr. Tóth Ferenc

06 20 973-9149
06 30 487-9805
06 30 9653-114
06 30 998-6139
06 20 476-3517

KÖSZÖNTÉS A NŐNAPON
Köszöntéssel tartozunk ma minden Kedves Nőnek!
Köszönettel a szeretetért ezen a kedves Nőnapon.
Megköszönjük azt a sok jót, amelyek tőlük jönnek,
A Nőnap erre a legkedvesebb alkalom!
Az Édesanyákat köszöntjük, akik az életünket adták,
Féltő szemmel figyelték első, botladozó lépéseinket!
Amíg kicsik voltunk, vigyáztak, velünk maradtak,
Ölelésükből éreztük, hogy bennünket szeretnek.
Köszöntjük életünk hű társait, a szerető feleséget,
Akik közös gyermekeinket szeretettel a jóra nevelték!
Karjukba véve, megölelve, tanították a jóra, szépre.
A kisgyermekek érezték, hogy őket igazán szerették.
Minden Kedves Nőnek, derűs, szép Nőnapot kívánunk!
Az életük szép legyen örökké, baj ne érje Őket!
Köszönjük meg, hogy társaink az élet minden napján!
Isten éltesse sokáig egészségben a Kedves Nőket!
2022. Nőnap
Faragó F

VÉSZ ÜLLÉS EGYESÜLET HÍREI

Vállalkozók és Értelmiségiek Szövetségének bálja
Előzetes!
Időben szólunk!
2022.03.19. 19 órától
kerül megrendezésre a VI. Jótékonysági Estünk.
Részletek később!

www.ulles.hu

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. április 3. (vasárnap) napjára tűzte ki az országgyűlési képviselő-választást
és az országos népszavazást.
Az a választópolgár, aki legkésőbb 2022. január 26.-án a szavazóköri névjegyzésbe szerepel, A Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek
hiányában lakcímére 2022. február 11-ig kell megküldenie.

urna akkor is, ha a választópolgár pl. koronavírus miatt házi
karanténban van.
Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése)
alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről, azt
a választópolgárt, aki 2022. január 26-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás
napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme
szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Ez azt jelenti,
hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem
kell hazautaznia a választójoga gyakorlásának érdekében. Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy
mozgásában gátolt választópolgár akkor is szavazhasson, ha
nem otthon, hanem például kórházban, börtönben tartózkodik,
amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén fekszik. A HVI – a választópolgár a szavazást
megelőző 9. nap (március 25-én 16.00 óráig) benyújtott átjelentkezési vagy olyan mozgóurna iránti kérelme alapján, melyben a
kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe mozgóurnát – amelyet egyúttal – átjelentkezési kérelemként is kell kezelni – a választópolgárt felveszi azon településnek a kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván (ezzel
egyidejűleg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből). Az egy szavazókörös településen értelemszerűen nincs
kijelölt szavazókör, ott az egyetlen szavazókör névjegyzékébe kell
felvenni az átjelentkező választópolgárt.
A választópolgár – a szavazást megelőző 9. nap (március 25én 16.00 óráig) – kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt
település helyett másik településen szavazhasson (azaz módosíthatja átjelentkezési kérelmét).

A VÁLASZTÓPOLGÁR
•
•

levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten a
szavazást megelőző
9. nap (március 25-én 16.00 óráig),
személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten a
szavazást megelőző
2. nap (április 1-jén16.00 óráig)
kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Felhívom a Választópolgárok figyelmét, hogy
a vírushelyzetre tekintettel a mozgóurna igényt kiterjesztették a koronavírus miatt házi karanténban lévők
részére is.

MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel,
de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása
(ideértve a házi vagy reintegrációs őrizetben lévő személyeket
is) miatt nem tud elmenni
a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát
kérhet. Ebbe a körbe tartozik, tehát jogszerűen kérhető mozgó-

A MOZGÓURNÁT A VÁLASZTÓPOLGÁR
•
•
•

kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben
lévő bármely címre,
ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén található bármely címre,
ha előzőleg nem jelentkezett át, a szavazást megelőző 9. nap
(március 25-én 16.00 óráig) akkor is kérheti bármely település területén található bármely címre. Ebben az esetben
a mozgóurna iránti igényt egyben átjelentkezési kérelemnek
is kell tekinteni. A két kérelemről egyidejűleg dönt akár a
választópolgár lakcíme szerint, akár a mozgóurnázás helye
szerint illetékes HVI.

A MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELMET
•
–
–
–
•

•
•

a HVI-hez (Üllés, Dorozsmai út 40.)
levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb a szavazást megelőző 4. nap (március 30-án 16.00
óráig),
személyesen a szavazást megelőző 2. nap (április 1-jén
16.00 óráig), vagy
ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12
óráig,
az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a
szavazás napján legkésőbb 12 óráig kell benyújtani. A választópolgár – a szavazást megelőző 2. nap (április 1-jén
16.00 óráig) – kérheti, hogy
a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre
kapjon mozgóurnát, vagy
a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

A választással kapcsolatos részletes tájékoztatót az Üllési Körkép következő számában és Üllés Nagyközség honlapján olvashatják.
Dr. Borbás Zsuzsanna
HVI vezető
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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület január 28-án rendkívüli, zárt ülést tartott.
Az ülés keretében döntöttek:
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
147/2021.(XII.21.) önkormányzati határozatának módosításáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2022.
(I.13.)önkormányzati határozatának visszavonásáról.
A Képviselőtestület február 14-én munkaterv szerinti ülést tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról,
– a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról.
A testület döntése alapján
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportja 40.000 Ft
az Üllési Nyugdíjas Klub
130.000 Ft
Üllési FONÓ Alapítvány
500.000 Ft
Üllési Polgárőr Egyesület
300.000 Ft
Üllési Írói Klub
35.000 Ft
Karitász Üllési Csoportja
40.000 Ft
Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
500.000 Ft
Estike Népdalkör
80.000 Ft
Üllési Folkműhely
200.000 Ft
VÉSZ Üllés Egyesület
350.000 Ft
Üllési Ifjúsági Sportegyesület
1.800.000 Ft
Üllési Gazdakör
150.000 Ft
Mozgáskorlátozottak Együtt-Egymásért Csoportja 100.000 Ft
Üllési Cukorbeteg és Életmód Klub
110.000 Ft
Zöldül(l)és Környezetvédő Egyesület
90.000 Ft
önkormányzati támogatást kapott.
A képviselők döntöttek továbbá:
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a
alapján Üllés Nagyközségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó saját bevételei várható
összegének meghatározásáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartási rendjéről,
heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásól,
– 2022/2023-as tanévben indítható óvodai csoportok számának,
valamint a beiratkozás időpontjának, módjának meghatározásáról,
– a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkaterve és
2022. évi szolgáltatási terve jóváhagyásáról,
– a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi szakmai beszámolója és a 2022. évi szakmai munkaterve jóváhagyásáról,
– a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (2022.
évben a nyári igazgatási szünet 2022.
– augusztus 15-től augusztus 19-ig, a téli igazgatási szünet 2022.
december 27-től 2022. december 31-ig tart.)
– szóló rendeleteket.
– a polgármester 2022. évre vonatkozó szabadság ütemezéséről,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2016. évet érintő adóhátralékról és adótúlfizetésről.
A képviselők megalkották a
– a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019.(XI.13.)önkormányzati rendelet módosításáról és
– az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló rendeletet.
(a képviselők az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 776 946 248 Ft-ban, működési bevételi és
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kiadási főösszegét 557 769 229 Ft-ban, felhalmozási bevételi és kiadási főösszegét 226 031 926 Ft-ban állapította meg)
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– – Üllés Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező – ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett – víziközmű vagyon helyzetének
és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, döntés a feladatellátási kötelezettség és
ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam javára történő átruházásáról,
– étkezési díjhátralékok ügyében.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a https://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a https://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesekanyaga-eloterjesztesek/2022-ev link alatt olvashatják.
.
Nagy Attila Gyula polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2022. március 22-én 15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Az „Üllési Talentum ösztöndíj megalapításáról, a felsőoktatási
intézményekben tanulók támogatásáról szóló 17/ 2013. (XI.14.)
önkormányzati rendelet módosítása
3.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve
4.) Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
5.) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT INGATLAN TULAJDONOS!
2022. március 31-ig kell talajterhelési díj bevallást benyújtani a
2021. évről és az abban bevallott összeget megfizetni azon kibocsátóknak, akik a szennyvízcsatorna-hálózatra még nem, vagy 2021. év
közben kötöttek rá.
Egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet a bevallását ügyfélkapun,
cégkapun, elektronikus űrlap használatával az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül köteles
benyújtani, magánszemély részére nyomtatvány a honlapról letölthető, illetve az adóirodában kérhető.
A bevallott összeget Üllés Nagyközségi Önkormányzat Talajterhelési
díj 11735005-15354099-03920000 számú számlájára kell átutalással vagy az adóirodában beszerezhető csekken megfizetni.
A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató (Alföldvíz Zrt.) által közölt adatszolgáltatás alapján
ellenőrzi.
Kérem az érintetteket a bevallás határidőben történő benyújtására.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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KONYHAI HÍREK

HULLADÉKGYŰJTÉS

Az Üllési Önkormányzati Konyha vezetőjeként tájékoztatom Önöket,
hogy az ebéd térítési díj befizetése minden hónap 1-10-ig munkanapokon 7-14 óra között lehetséges az Önkormányzati Konyha pénztárában (Fogarasi utca 5.)

A szolgáltató, FBH-NP Nonprofit Kft. értesítése alapján tájékoztatom
a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő

Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Konyha elérhetőségei:
telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu
(bővebb információ Üllés nagyközség Facebook oldalán található)
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2022. március 7-én (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

VAGYONNYILATKOZATOK
NYILVÁNOSSÁGA
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-ában foglaltak
szerint:
„…..Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekből nyilvános…..”
A fentiekre figyelemmel lehetőség van, a megválasztott képviselők
vagyonnyilatkozatának megtekintésére a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

REDŐNY,
reluxa, szúnyogháló készítése,
szerelése egyedi méretben, javítás is
– rövid határidővel.
Költő József e.v.
06/70 503-9709

SZELEKTÍV HULLADÉK
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2022. március 8-a és 22-e (keddi nap)
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpont: 2022. március 1. (keddi nap)
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
KÜLTERÜLETI HULLADÉK GYŰJTÉS
2022-ben minden páratlan hét pénteki napon történik a szállítás,
mely márciusban 4-e és 18-a.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

FALUGAZDÁSZ HÍREK
Tájékoztatás az I. és II. kategóriás engedélyek meghosszabbított
érvényességi idejéről
Változás történt a vészhelyzet idején lejárt okmányok, (így az I. és
II. kategóriás növényvédő szerek vásárlási, forgalmazási és felhasználási engedélyek) automatikusan meghosszabbított érvényességi
idejében. A 2022. január 1-én hatályba lépett, A veszélyhelyzettel
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX.
törvény 12.§-a szerint:
A 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy a 2020.
november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró hivatalos
okmány – 2022. június 30. napjáig érvényes.
– 8 órás zöldkönyves megújító tanfolyam: 2022. március 25.
helyszín: Hódmezővásárhely Mezőgazdasági Főiskolai Kar Kollégiumi
épület
Felír szám szükséges, tanfolyam díja 20000 ft
további információ kérhető: Márki Anita 30/5378891
– Nitrát jelentés
• Gazdálkodási napló beküldése- Nitrát érzékeny területen gazdálkodók és háztartási igényt meghaladó mértékben állattartást végző
gazdák esetében szükséges, a napló beküldése 2022. március 31-ig
lehetséges.
– Anyajuh támogatás: 2022. február 1-március 21-ig igényelhető.
A kérelmet benyújtó ügyfélnek a 2022. támogatási év vonatkozásában a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a jelen közlemény
mellékleteként rendszeresített, a támogatási évhez kapcsolódó
K1350 instruktori igazolással, amelyet az ügyfél kérelmére az
MJKSZ térítésmentesen állít ki. Fontos változás, hogy a korábbi
évektől eltérően az instruktori igazolást nem kell benyújtani a kérelem mellékleteként, mivel az abban foglalt tényekről a Kincstár
megkeresésére az MJKSZ adatot szolgáltat.
Ügyfélfogadás:

hétfő, kedd:
csütörtök

Czakóné Dudás Mónika
Halász Zsolt

8-16:00-ig
8-16:00h-ig

70/4893-853
30/3372-535
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PLÉBÁNIAI HÍREINK
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepével karácsonyi időszakunk lezárult. Világ
világossága közénk jött, ezzel az ünneppel
arra emlékszünk, amikor Szűz Mária Jézus
születése után 40 nappal bemutatta a jeruzsálemi templomba. Számomra mit jelent a
világosság, az ünnep és a bemutatás/bemutatkozás?
Február 3-án ünnepeltük Szent Balázs püspök és vértanú emléknapját, megemlékezve
erről a szentről úgy, mint a 14 segítő szent
egyike. A balázsáldás mindmáig élő liturgikus szokás, melyben a szent áldását és közbenjárását kérjük, hogy a torokbaj és minden
más betegség elkerüljön bennünket.

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLET HÍREI
A soron következő összejövetel
2022. március 11-én, pénteken 15
órától lesz a Déryné Művelődési Házban.
Várunk minden régi tagot és csatlakozni kívánó személyt is!
(A tagságnak nem feltétele a mozgáskorlátozottság.)
Füredi Andrea
csoporttitkár

ÉLETMÓD KLUB
A következő összejövetel 2022. március 17-én, csütörtökön 17 órától
lesz a Napos piac épületében.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!
Dr. Csonka Erika és
Füredi Andrea
klubvezetők

APRÓHIRDETÉS

------------------------------------------------60x120 cm vadonatúj műanyag
bukó-nyíló ablak eladó
30/374-0989
-------------------------------------------------
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Hálásan köszönjük a február 5-ei takarításban, pakolásban, kertrendezésben részt vevők segítségét.

és 5, 10, 15,…. éve tettek fogadalmat, kérjük, hogy jelentkezzenek plébániánkon misék
után vagy irodai időben.

Február 14-én megkezdődött országosan a
„Házasság hete” programsorozat, amelyben az elköteleződést, a családi kapcsolatok
megerősítését és a férfi – nő szeretetkapcsolatának éltetését segítő kreatív programokon vehettek részt az érdeklődők.
Ehhez kapcsolódik üllési egyházközösségünk is. Terveink között szerepel a jubiláns
házasok megáldása. Akik Üllésen kötöttek
házasságot hamarosan megkapják meghívóinkat, akik nem Üllésen kötöttek házasságot,
de itt élnek és szeretnének velünk ünnepelni

Tervezett programjaink:
április 24. jubiláns házasok megáldása, akik
2021-ben ünnepelték kerek évfordulójukat
május 15. jubiláns házasok megáldása, akik
2022-ben ünnepelik kerek évfordulójukat
május 22. elsőáldozás
május 28. vagy 29. bérmálkozás
június 12. Páduai Szent Antal Templom búcsúi szentmiséje
Molnár Dolli Katalin

www.ulles.hu
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„SPORT, JÁTÉK, EGÉSZSÉG”

A Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói
és Szülői Szervezete „Sport, játék, egészség” mottóval rendezte
meg a 27. alapítványi estjét. A bál bevételét a Dorozsmai úti iskola játékparkjának és az iskola sporteszközállományának bővítésére,
a tanulók szabadidős tevékenységének, sportolási lehetőségeinek
jobbítását célzó feltételek javítására fordítjuk. A tervezés, a munka
folyamatának iskolánk diákjai is részesei voltak, az 1-4. osztályos
tanulók rajzokat készítettek a sportról és az elképzelt udvari játékokról, a felsős osztályok a báli előkészületi munkálatokban vettek részt.
A sport, játék, egészség az alapítványi est díszítésében és a műsorszámaiban is megjelent. Kéfer Andrea, szülő és segítői megtervezték, megalkották a bálterem arculatát, témához és hangulathoz illő
dekorációját.
A szülők és a pedagógusok pompontáncát Gyöngyösiné Simon Mariann és Péterné Juhari Ágota koreografálták és tanították be, a zenei
anyagot Megyeri Péter készítette el.
Az est fénypontja a 8. osztályosok báli nyitótánca volt, a koreográfiát
összeállította és betanította Ótott Zsolt.
Ez évi bálunkon a zenét DJ AlmA szolgáltatta. A finom vacsorát a
Bali 23 étterem biztosította. A bál videofelvételét, a báli fényképeket
Megyeri Péter készítette.
Köszönjük a bálon résztvevő vendégeinknek a részvételt, a jó hangulatot, a támogatást, minden segítőnek a rendezvény sikere érdekében végzett munkáját. Köszönjük a Szülői Szervezet elnökének,
Gyöngyösiné Simon Mariann-nak kiváló szervezőmunkáját.
Köszönjük a cégek, a vállalkozók, a magánszemélyek anyagi áldozatvállalását; a szülők és a pedagógusok munkáját. Az alapítványi estet
támogatták és segítették:
AG FOODS, AGRÓNA-KER KFT., Bahamas Kft., Baics Melinda, Baksai Mihály és Buna Brigitta, Bali 23 étterem dolgozói, Bálint László
és családja, Balogh Márta, Baranyi László és családja, Battancs
Gergelyné, Berta Gábor, Berta Szimonetta, Bezdány Zoltánné, Bigors
Istvánné, Bigorsné Hargitai Éva, Bodré Fábián Nikolett, Borbély József, Borbélyné Budai Renáta, Boros Tünde, Bozsák Patrik, Bozsák
Zoltánné, Bozsity Zoltán, Bozsó Edina, Colosseum Hotel, CZÉKUSBAU Kft., Czékus-Deme Zita, Csányi Zoltán, Csongrádi László, Csóti
Zsófia, Dél-Gasztró Kft., Deméné Gyuris Margit, Déryné Művelődési
Ház és Könyvtár dolgozói, Dobai Imre és családja, Dobi Zsolt, Dudás
Alexandra, Dudás Lászlóné, Dudás Zsolt, Dudás Zsolt és családja,
Erdélyiné Dudás Anita, Farkas Milán és családja, Fekete János,
Felhő András és családja, Fodor Attila, Fodor Ferenc és családja,
F-Z TEAM KFT., Gárgyánné Gyóni Anita, GOODS MARKET Üllés,
Gyöngyösi Csaba és családja, Gyöngyösiné Simon Mariann, Gyuris
András és családja, Gyuris Dóra, Gyuris Krisztián és családja, Hajnal
János, Hódi Krisztina, Hódiné Vass Magdolna, Hódi Zoltán, Hódi Zol-
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tán János, Horváthné Farkas Jolán, Horváth Nikolett Ivett, Illés Géza
és családja, Jász Márta, Juhász Attila és családja, Juhász Blanka,
Juhász Brigitta, Juhász Róbert és családja, Juhász Vince, Kalányos
Krisztina, Kálmán Szilveszter és családja, Katona Róbert és családja,
Kazi Péter, Kéfer Andrea, Kékes-Szabó Anita, Kékes-Szabó Antal,
Kínai Üzlet, Kiss Tímea és családja, Kocsis Beáta, Kocsis-Magyar
Viktória, Kocsisné Hecskó Ágnes, Kocsis Zoltán, Kopasz István, Kovács-Budai Csilla, Kulcsár Andrásné, Kun Tamás és családja, Kunné Bálint Marianna, Lábas Kata, Lajkó Ferenc, Lajkóné Tari Ágnes,
Leitl Furniere Faburkolat, Lucky Klub, Lukács Kitti, Mar-Mon Bt.,
Máriásiné Pozsár Andrea, Márta Ferencné, Maróti Levente, Maróti
Zoltán és Marótiné Hunyadvári Zita, MAVY-KER Kft., Megyeri Péter,
Mészáros Marcell, Mészáros Tamás, Mészáros Tamásné, Mihálffy
Béla, Módra Mária, Náfrádi Szilvia, Nagy Attila Gyula, Nagy László,
Nagymama Sütödéje – Varga Klára, Nagymihály Róbert és családja,
Nagyné Veres Mónika, Nagyné Veres Zsuzsanna, Német Ferenc és
családja, Dr. Nyáriné Tajti Anna, Ocskó Annamária, Ótott Bence,
Ótott Zsolt és Ótottné Vörös Zsuzsanna, Önkormányzati Konyha,
Patakiné Németh Ilona, Patyik Ferenc és Patyik Ferencné, Patyik
Péterné, Peták Antalné, Peták Lajos, Péter Mihály és Péterné Juhari Ágota, Pitypang Virág és Ajándéksziget, Ráczné Budai Márta, Rádóczi Lajos és családja, Royal Sütőipari Pékség, RÖFI-KER
Húsbolt Kft., Rutai Norbert, Santana Alberto, Santana C. Nagy
Éva, Sárközi Emília, Seres Attila és családja, Simon Sándor, Simon
Zsolt, Simonics János, Soós Katalin, ifj. Szabó Ferenc és családja,
Szabó Józsefné, Szabó Karolina, Szabó-Kántor Veronika, Szalmáné Simon Éva, Szekeres Katalin, Szél Szilveszter, Szent Pál Patika,
Sziráki Lászlóné, Szolnoki Elvira, Szolnoki Tünde, Sztarek Anikó,
Sztarek Jánosné, Sztarek Zoltán és családja, Sztojka Zolti, Szunyog
Csaba és családja, Takács Gábor és felesége, Takács-Zádori Kitti,
Tandariné Balog Angéla, Tarsoly Edéné, Tasi Zoltánné és családja,
Tóth Ágnes, Tóth Imre és családja, Tóth Imréné, Tóth Károlyné, Tóth
László és családja, Toth-Horgosi László és családja, Törzsök József,
Üllés Nagyközségi Önkormányzat, Üllési Írói Klub, Vass Hajnalka,
Vass Kornél és családja, Dr. Vezendi Tamás, Wascher Zsuzsanna,
Zabosfai Zöldséges Üllés, Zádori Dalma, Zádori Gábor, Zádori István,
Zádori Zsolt, Zámbó Gábor és Samu Emma
Kölcsey Ferenc költő idézetét sikeresen meg tudtuk valósítani:
„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem
tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült
cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki.”
Köszönjük szépen!
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

www.ulles.hu
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ERASMUS HÉT AZ ÁLTALÁNOS

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI

ISKOLÁBAN

JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

Iskolánk hetedik és nyolcadik osztályos diákjai közül 15-en kapcsolódtak be az Everybody has a story című Erasmus pályázat online
programjaiba 2021. december 13. és 17. között.
Az online találkozó házigazdája Észak-Macedónia volt. Természetesen a szervezők és a vendégek is jobban örültek volna, ha
személyes jelenléttel valósulhatott volna meg ez az egyhetes
rendezvény, de erre sajnos most nem kerülhetett sor. Az online
tevékenységek során videófilmek és PowerPoint prezentációk révén tanulóink megismerkedtek Kumanovo nevezetességeivel és a
macedón oktatási rendszerrel. Ezek mellett lehetőség volt az ismerkedésre is. A különböző országok tanulói egyénileg vagy vegyes csapatokban dolgozhattak. Ötletes, szórakoztató feladatokat
oldottak meg - a pályázat elvárásainak megfelelően - a mesékhez
kapcsolódóan. A hét folyamán diákjaink könyvjelzőt készítettek,
történeteket, verseket írtak, meséket illusztráltak, erkölcsi tanulságokat boncolgattak és közben angol tudásuk és informatikai
ismereteik is bővültek, hiszen mesét dramatizáltak angolul, bemutatót készítettek egy-egy jellegzetes nemzeti ételről, kérdőívet
töltöttek ki az olvasással és annak fontosságával kapcsolatosan,
valamint különböző kvízfeladatokat oldottak meg.
Diákjaink: Baranyi Nándor, Csamangó Olivér, Czékus Brenda,
Dedovics Zalán, Dobai Henrietta, Farkas Zsóka, Gyöngyösi Noémi,
Gyuris Vanda, Juhász Hédi, Kocsis Nikolett, Lajkó Lia, Nagy Fruzsina,
Simon Kata, Szalai Vanda, Zsemberi István
A projekttevékenységeket Megyeri Péter, Szekeres Katalin és Tasi
Zoltánné koordinálta.
Az előkészítésben és a háttérmunkálatokban segítségünkre volt Hódiné Vass Magdolna, Péterné Juhari Ágota és Santana C. Nagy Éva.
A délutáni változatos és ízletes uzsonnát minden nap a helyi pékségből – Pék Laci Sütödéje – vásároltuk. A zárónap ünnepi tortáját
a kisteleki Pálma Cukrászda készítette. Nagyon köszönjük mindenkinek a segítséget.
Jövő hónapban 2 újabb találkozó lebonyolítása vár ránk. Február
7-től Olaszország, 14-től pedig Magyarország lesz a szervezője és a
házigazdája a programoknak.

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket
vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.

az Erasmus csapat
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Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen
panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset,
amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat
indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy
szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig
felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések,
kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak,
mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás.
A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve, hogy a károsult kártérítést kapjon.
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként működik.
Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával
kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos
alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán.
Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra,
amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián,
kérje az alapítvány segítségét!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig)
panasz@cchr.hu info@cchr.hu
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DO LG OZZ
VELÜNK!
NYITOTT POZÍCIÓ
Irodai adminisztrátor
Sofőr (C+E jogosítvány)
Takarító munkakör (részmunkaidő)
JELENTKEZZ A 30/349-1745-ÖS
TELEFONSZÁMON
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Pintér Attilának és Hideg Barbarának január 24-én – 3130grammal – Nóra nevű,
Ábrahám Krisztiánnak és Fábián Zsanettnek január 26-án – 3740 grammal –
Barnabás nevű,

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

Lippai Norbertnek és Budai Bernadettnek
január 28-án – 3530 grammal – Dominik
nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Babarczi Tamás Attila és Szűcs Edina üllési lakosok február 19-én
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
HALÁLOZÁSI HÍREK
Illés Vilmos január 24-én (81 éves korában),
Börcsök Dávid január 25-én (1 hónapos korában),
Maróti Sándor január 27-én (76 éves korában),
Valkai Péter január 30-án (58 éves korában),
Kálmán József február 3-án (58 éves korában)
Gábor Zoltán István február 15-én (61 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép 2022 MÁRCIUSI számának lapzártája március 16-án, szerdán lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb SZERDA 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

