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Választási tájékoztató
Az
országgyűlési
képviselők
2022. évi általános választását a Köztársasági Elnök 2022.
április 3. napjára tűzte ki, ahol
egyéni képviselőjelöltekre, illetve
országos listákra (párt, illetve
nemzetiségi) szavazhatunk.
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. Az országgyűlési képviselők választása során a választópolgárok 106 egyéni országgyűlési képviselőt választhatnak, országos listán pedig 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.
2022. április 3. napján kerül közös eljárás keretében lebonyolításra
továbbá az alábbi kérdésekben a Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazás.
1. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”
2. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító
kezeléseket népszerűsítsenek?”
3. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak
be?”
4. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”
A választás és a népszavazás kitűzéséről és arról, hogy a választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti
Választási Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatta a szavazóköri
névjegyzékben szereplő választópolgárokat a 2022. január 26-i állapotnak megfelelően legkésőbb 2022. február 11-ig.
A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van segítséget
kérni a választójog gyakorlásához:
-így a látássérült választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott
szavazósablont március 25-én 16 óráig,
- a személyes adatok kiadását megtiltani,
- a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni akár úgy is, hogy az
országgyűlési választáson a választópolgár az egyéni képviselőjelölt
mellett a nemzetiség által állított listára szavaz, ekkor azonban országos pártlistára nem adhatja le voksát.
Az erre vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2022. március
18. 16.00 óra, míg törlésére levélben vagy elektronikus azonosítás
nélkül elektronikusan 2022. március 30-án 16.00 óráig, személyesen
vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 1-jén 16.00
óráig.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat, az az állandó lakóhelye alapján kerül meghatározásra. Üllés településen 3 szavazókör található, amely akadálymentesített. (6794 Üllés, Dorozsmai
út 53.)
Kivételek:

Átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri
névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be 2022. január
27-től, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén
tartózkodik.
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A benyújtás módja, határideje:
• elektronikusan,
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál (HVI-nél).
• levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél
• a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig
kell a HVI-hez megérkeznie.
Az átjelentkezéssel szavazók Üllés területén a 3. számú szavazókör
névjegyzékében fognak szerepelni.
Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti egyéni
választókerületi jelöltekre és az országos listákra szavazhat, valamint
a népszavazás kérdéseire.
Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy elektronikus
azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 25-án 16.00 óráig,
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április
1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

Külképviseleten történő szavazás iránti kérelem

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től.
A benyújtás módja, határideje:
• elektronikusan,
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett
tartózkodási helye szerinti HVI-nél,
• levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél,
• a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig
kell a HVI-hez megérkeznie.
A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben
megadott országban a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő jelöltekre, illetve az
országos listákra, illetve a népszavazás kérdéseire.
A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, annak március 30-án 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

Mozgóurna iránti igény benyújtása

Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től.
A benyújtás módja, határideje:
• elektronikusan,
• írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján annál
a HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár
szerepel (így, ha átjelentkezés miatt másik településen szavaz a
választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani),
• a kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton március 30-án 16.00 óráig, míg személyesen vagy
elektronikus azonosítással elektronikus úton április 1-jén 16.00
óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus
azonosítással elektronikus úton a HVI-nél, vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani.
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz?
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat:
– lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy
– lakcímigazolvány és útlevél, vagy
– lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány), vagy
– régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül
is érvényes)
(a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél
érvényes, ha az érvényességi ideje 2020. március 11-i, vagy azt követő időpont)

www.ulles.hu
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan
a www.valasztas.hu honlapon keresztül (elektronikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélkapus – azonosítással), továbbá
levélben vagy személyesen.

A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző, HVI vezetője
Telefon: 06/62-282-122
e-mail cím: jegyzo@ulles.hu

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, úgy
kérem keressék a Helyi Választási Iroda munkatársait, akik készséggel állnak rendelkezésre. Kérelem nyomtatványok elérhetőek a
www.valasztas.hu oldalon, vagy beszerezhetők a Helyi Választási
Irodánál személyesen.

A Helyi Választási Iroda címe:
Üllési Polgármesteri Hivatal
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
Telefon: 06/62-282-122
Tisztelettel:				

Búcsúzunk
Üllés Nagyközség Díszpolgárától!

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző- HVI vezető

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek….”
(Juhász Gyula: Consolatio)

Fájó szívvel búcsúzunk Üllés Nagyközség Díszpolgárától, iskolánk egykori testnevelő tanárától, Seres Lajostól.
Seres Lajos tanár úr többek között a tömegsport területén végzett kiemelkedő tevékenységet, de jelentős szerepet játszott az Írói Klub
és az Estike Népdalkör életében is.
Hiányozni fog!
Emléke szívünkben örökké él!
Nagy Attila Gyula
polgármester

In Memoriam Seres Lajos
„Búcsúzni mindig nehéz”

„Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll, s a búcsúzó útitárs más vonatra
száll.”
(Bódi Irén Az idő vonatán)
Seres Lajos 1938-ban gazdálkodó család legfiatalabb
gyermekeként látta meg a napvilágot.
Az általános iskola elvégzése után a Szegedi Tanítóképzőben folytatta tanulmányait, ahol 1957-ben tanítói oklevelet kapott.
A képesítés megszerzése után a Felső-Bordányi Iskola összevont 1-4. osztályos tanulócsoportját tanította.
A sport, ami gyermekkorától éltette, hazasegítette őt
Üllésre. 1960-tól az Üllés - Hármasi Iskolában folytatta oktató-nevelő munkáját, egészen a tanyasi iskolák
fennállásáig.
1961-ben házasságot kötött „volt menyasszonyával”, Tari Klárikával,
aki mindvégig támogató társa volt az élet minden területén.
Diákjaival nemcsak a tanulásban, de a sportban is jeleskedett. Lajos
bácsi az iskola mellett lévő szántóföldön tanította kézilabdázni diákjait nagy sikerrel. Az eredményekre tekintettel több esetben kaptak a
járási hivataltól sportfelszereléseket jutalmul.
Jó kapcsolatot épített ki a szülőkkel is. Ebben az időben az iskola és
a tanító jelentette a tanyai élet központját, így a felnőttek és gyermekek közösen készültek az ünnepekre, előadásokra. A felnőttek és a
tanulók kulturális műsorával több helyen szerepeltek a környéken. A
fellépésekkel összegyűjtött pénzt a tanítványok üdültetésére, kirándulására fordította.
Az egész életen át tartó tanulás már az ő tevékenységét is áthatotta,
hiszen folyamatosan képezte magát. Tanári diplomát szerzett előbb
történelem, majd testnevelés szakon. 1975-ben került a belterületi
iskolába, ahol választott tárgyait – a testnevelést és történelmet –
kezdte el tanítani a diákság nagy örömére. Az ő nevéhez fűződik az
ÁFÉSZ-kupa sportverseny megszervezése, melyet labdajátékokból
és atlétikából rendeztek a környező 5 település sportolóinak részvételével majdnem 4 évtizeden keresztül. Az ő elhivatottságát, lelkesedését, kitartását bizonyítja, hogy az üllési csapatok, illetve ver-

senyzők mindig kiemelkedő helyezést értek el ezeken
a megmérettetéseken. Diákjai a megyei sportversenyeken is eredményesen szerepeltek.
Ízig-vérig sportember volt. A helyi futballcsapat aktív
játékosaként kezdte, majd a sportedzői képesítés
megszerzése után edzőként folytatta tevékenységét.
Ezt követően szinte valamennyi hétvégéje a település
sportéletének szervezéséről szólt.
Töretlen munkabírását igazolja, hogy az Üllés és Vidéke ÁFÉSZ-nál és a helyi Takarékszövetkezetnél is
vállalt társadalmi megbízatást. Társadalmi munkáját
ajánlotta fel a Remény Nagycsaládosok Egyesülete
által szervezett rendezvényekhez is.
A sport szeretete végig kísérte egész életét. Mindent
megtett, hogy az iskola hírnevét a sport területén is
öregbítse. Meghívott szakemberként rendszeres résztvevője volt a
Csillebérci Úttörőtábor nyári programjainak, ahol vezetője és szervezője volt a tábor sportéletének. Hozzáértését és elhivatottságát látva
a tábor vezetősége állást ajánlott számára Budapesten, de ő ragaszkodott szülőfalujához.
A sport és a tanítás mellett a mezőgazdaság sem állt távol tőle. A pedagógusként kapott földterületeken virágzó gazdaságot hozott létre.
Mindig büszkén mesélt gyönyörű barackfáiról.
Osztályfőnökként nemcsak tanította, hanem nevelte is a rábízott
gyermekeket. Az iskola által szervezett Műsoros Esteken tanítványaival mindig látványos előadásokat vittek színre.
2000-ben – 43 aktív év után – nyugdíjba vonult, napjai azonban továbbra is mozgalmasan teltek. A szíve visszahúzta az iskolába. Eleinte a kézilabda csapatot edzette, később a sakkcsapatot vezette.
A művészetek is közel álltak szívéhez. Színjátszókört szervezett felnőtteknek, szabadidejében rengeteget zongorázott, dalokat szerzett,
kolléganőit minden évben saját szerzeménnyel lepte meg nőnapon,
karácsonykor. Mindezek mellett meghatározó tagja volt az Old Gold
Boys zenekarnak, az Estike Népdalkörnek, a Szegedi Somogyi Könyvtár Nagy Írók Klubjának, valamint az Üllési Írói Klubnak is. Írásai több
alkalommal nyomtatásban is megjelentek és számos előadói estre
kapott meghívást.
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Munkáját több fórumon, több alkalommal is elismerték:
1979-ben és 1987-ben az ifjúság körében kifejtett eredményes
munkájáért megyei és országos elismerést kapott, 1983-ban miniszteri kitüntetést vehetett át. 1989-ben és 1991-ben Csongrád megye
diáksportjáért kitüntetésben részesült, majd 2000-ben az Oktatási
Minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott számára. 2012-ben Üllés Nagyközség Önkormányzatától a településért,
a közösségért végzett munkájáért díszpolgári címet vehetett át.
Sohasem távolodott el munkahelyétől, munkatársaitól. Egy pillanatra
sem szűnt meg a közösség része lenni. Mindenkihez volt egy kedves
szava, mindig őszinte érdeklődéssel fordult volt kollégái, tanítványai
felé.

Seres Lajos nagycsaládban nevelkedett. A család szeretetét innen
hozta. Saját családjával, feleségével, fiával, menyével, unokáival
való kapcsolata szoros és példaértékű volt. Szerencsére még megadatott számára, hogy dédunokáját is karjaiban tarthatta.
Kedvessége, közvetlensége, életigenlő szemléletmódja példa
valamennyiünk számára. Halálával a mi közösségünk kevesebb lett.
A sok közös emlékeket, felejthetetlen pillanatokat szívünkben szeretettel őrizzük.
Hódiné Vass Magdolna
iskola tagintézmény-vezető

Testületi ülés volt
A Képviselőtestület március 7-én rendkívüli ülést tartott.
Az ülés keretében döntöttek:
• a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról,
• a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának XXIII. számú módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának és a társulás szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról,
• az Üllési határút felújítását, bővítését érintő közbeszerzési eljárás megindításáról.
A képviselők az ülésen „A helyi lakáscélú támogatásról” tárgyban új rendeletet alkottak.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a https://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2022evi-kepviselotestuleti-jegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a https://ulles.
hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyaga-eloterjesztesek/2022-ev link alatt, a
rendeletet a https://ulles.hu/rendeletek?start=50 link alatt olvashatják.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Testületi ülés lesz
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2022. április 19-én, kedden 15 órakor ülést tart a
Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Tájékoztató a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság 2021. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
3.) Tájékoztató a polgármester és a jegyző 2021. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
4.) Beszámoló az Üllési Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről
5.) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

Alpolgármesteri fogadóóra

tanár úrtól
Seres tanár úrtól elbúcsúzunk csendben,
emléke örökre itt él a szívünkben.
Tanárember volt ő, negyvenhárom éven át,
szívén viselte az iskolai oktatást.
Az iskolai sportéletet felpezsdítette
és bekapcsolódott a kulturális életbe.
sok oldalú ember volt, énekkart vezetett,
később a falusi énekkar tagja lett.
Tanyai iskolában kezdte a pályáját,
ő alkotta az ünnepi műsorok anyagát.
Verseihez zenét szerzett és elő is adta,
az elismerést érte a közönségtől kapta.
Nyugdíjasként belépett az „Írói Klubba”
a verselést, zenélést körünkben folytatta.
A falusi énekkarban tevékenyen részt vett,
soha nem hagyta ki a fellépéseket.
De minden szép, minden jó egyszer véget ér,
Seres tanár bácsi megpihenni tér.
Az angyalok kórusában karvezető lészen,
Seres tanár bácsi, nyugodjon békében!
Fodor Antal

Változás!
A Mórahalmi Járási Hivatal megkeresése
alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat,
hogy a Mórahalmi Járási Hivatal az alábbi
helyszíneken fogadja személyesen ügyfeleit:
•

Tisztelt Lakosok, Tisztelt Választópolgárok!
Értesítem Önöket, hogy 2022. április 4-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
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Búcsú
Seres Lajos

•
•
•

Mórahalom, Szegedi út 84.
(kormányablak, hatósági, szociális és
gyámügyek, földhivatali ügyek)
Mórahalom, Millenniumi sétány 17.
(kormányablak ügyek)
Mórahalom, István kir. út 1/A
(foglalkoztatási ügyek)
Üllés, Dorozsmai út 40.
(kormányablak ügyek)
Dr. Borbás Zsuzsanna - jegyző

www.ulles.hu

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

Falugazdász hírek

SZELEKTÍV HULLADÉK
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2022. április 5-e és 19-e (keddi nap)
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpont: 2022. április 12. (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.
Szállítási időpont: 2022. április 1., 15., 29.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Területalapú támogatás 2022

Április első hetében már kérhető időpont az idei támogatás benyújtásához. Beadás határideje 2022. május 15.

1%

Termeléshez kötött támogatások

Továbbra is igényelhetők növénytermesztési és állattenyésztési ágazatokban az előírt minimum követelmények teljesítése esetén.
Bővebb információ és időpont kérhető telefonon ügyfélfogadási időben:
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd:
8:00-16:00-ig
		
csütörtök:
8:00-16:00-ig
		
Czakóné Dudás Mónika
70/489-3853
Halász Zsolt		
30/337-2535

Lakossági adatgyűjtés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal 2022. áprilisától folyamatos, havi rendszerességű – önkéntes
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre.
Az összeírási munkát a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre
tekintettek az adatszolgáltatóknak felajánlják a telefonon keresztüli
válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében a weben történő önkitöltés lehetőségét.
Az adatgyűjtéssel kapcsolatosan információt munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óra között, pénteken 8.00-14.00 óra
között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.
hu e-mail címen kaphatnak az érdeklődők.
A KSH kéri és egyben megköszöni a lakosság együttműködését,
támogatását.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

A 2021. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek
részére ajánlhatja fel a lakosság:
– Üllési Polgárőr Egyesület
adószáma: 18463770-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
adószáma: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
adószáma: 18475544-1-06
– Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
adószáma: 19746896-1-06
– Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
adószáma: 18461792-1-06

Második 1 %
Ha a 2021. évi személyi jövedelemadó második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a http://nav.gov.hu/szja/szja internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak részére megképezett
technikai számokról (ha pl. a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011 számot írhatják be.)

Állatorvosi ügyelet
2022.ÁPRILIS

április 2-3.
április 9-10.
április 15-16-17-18.
április 23-24.
április 30-május 1.

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

06 30 324-5032
06 30 965-3114
06 20 973-9149
06 30 487-9805
06 30 998-6139
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Oxigénterápia kezelés a hajgyógyászatban
2021. augusztusában nyitottam meg a PATIKÁZIA Fodrászatot,
mely a Férfi, Női és Gyermek fodrászat szolgáltatásai mellett, hajgyógyászati tevékenységgel, fejbőr és hajregeneráló kezelésekkel
is foglalkozik.
A fodrászati tevékenység alapjait a hajgyógyászat előzi és egészíti ki, hogy a komplex személyre szabott szolgáltatást és terméket
tudjak használni és ajánlani a vendégek számára a mindennapi
komfortos közérzet és megjelenés érdekében, amely minden ember
számára véleményem szerint igen fontos, a jó megjelenés egyik
alapja, a hajkorona, amit viselünk.
Az oxigénterápia az oxygenihair termékeinek megfelelő alkalmazását foglalja magában, mely minden típusú haj, és fejbőrprobléma kezelésére alkalmas, 59 vitamin és ásványi anyag jelenik meg
egyetlen kezelésben.
Kinek ajánlom?
1. Minden típusú hajhullás (diffúz, foltos, hormonális, androgén
alopécia) kezelésére
2. Férfiak számára kopaszodás megelőzésére és kezelésére
3. Minden típusú fejbőrprobléma kezelésére (zsíros, száraz, korpás, irritált, viszkető, allergiás, hámló fejbőr)
4. Speciális fejbőrproblémák (seborrhea, pikkelysömör, ekcéma)
kezelésére
5. Hajnövesztés, hajsűrűség növelése, hajregenerálódás serkentéséért
6. Haj és fejbőrproblémák kialakulásának megelőzésére.
100 % természetes, prémium minőségű összetevőket tartalmaz,
semmiféle kemikália nem található a termékekben, 100 % vegán
natúrkozmetikumokra épül. Kismamák, terhes nők, gyermekek számára is nagy biztonsággal ajánlott.
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Hogyan hat az oxigénterápia?
1. Revitalizálja a sérült, gyenge hajat, azonnal hidratál és elősegíti
a hajszálak megerősödését és sűrűsödését
2. Segíti megfékezni a hajhullást
3. Javítja a faggyúmirigyek működését, megszünteti a nem megfelelő faggyútermelésből eredő fejbőrproblémák tüneteit
4. Mélyen táplál, elősegíti a sejtregenerálódást
5. A fejbőr visszanyeri a megfelelő nedvességtartalmát, és stabilizálja a bőr pH értékét
6. Lágyan lehámlasztja a fejbőrről a szennyeződéseket.
59 féle vitamint és ásványi anyagot juttatunk a fejbőrbe 3 bár nyomású tiszta palackozott oxigénnel, amelytől fellendül a sejtanyagcsere és újra aktívak lesznek akár a több éve inaktív hajhagymák is.
A kezelés első alkalommal 90 perc, mely fejbőr és hajdiagnosztizálással kezdődik mikrokamera segítségével.
A szolgáltatás a hajszárítással fejeződik be és az otthoni tanácsadás, hajápolási rutinra vonatkozó információk is a vendég birtokában lesznek.
A kezelés száma nagyban függ a probléma mértékétől, akár 3-10
kezelés (problémától és céltól függően) alatt látványos eredményeket tudunk elérni és otthoni termékek vásárlására is van lehetőség.
Javaslom, akinek felkeltette az érdeklődését látogasson el a fodrászat Facebook oldalára, vagy a www.oxygenihair.com oldalra, ahol
az eredményeket is megtekintheti, bővebb információhoz juthat és
a webshopban a termékeket is meg tudja vásárolni.
Várok minden Kedves Érdeklődőt szeretettel!
A cikk tartalmához forrásként használva: OXYGENI HAIR által
publikált szakmai anyag.
Patik Anasztázia 06302894259
hajgyógyász, fodrász
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Nyugdíjas Klub hírei
Értesítem a Nyugdíjas Klub tagjait, hogy április 6-án, szerdán 15
órakor a Déryné Művelődési Házban megbeszélést tartunk.
Kérek mindenkit, hogy jöjjön el, vagy a 06/20 257-3726-os telefonszámon hívjon.
Farkas Györgyné
klubvezető

Mozgáskorlátozott
egyesület hírei
A soron következő összejövetel 2022. április 8-án, 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. április 21-én, csütörtökön 17 órától
lesz a Napos piac épületében.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

Javaslatkérés

– Díszpolgári Cím adományozására –
Üllés Község Képviselőtestülete „A díszpolgári cím adományozásáról” szóló rendeletét 2008. június 11-én módosította. A módosítás
értelmében az elismerést a testület kétévente adományozza. (legutóbb a koronavírus járvány miatt a 2020-as évben esedékes cím
2021-ben lett átadva).
A Címmel „a község életében jelentős – a társadalmi, a gazdasági,
a tudományos, a kulturális és a művészeti élet területén nyújtott –
kimagasló tevékenység elismerése történik.
A kitüntető cím átadására Falunap keretében – június 11-én - kerül
sor.
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 11/1998/VII.17./Kt.sz. rendelet 3.§. /3/ bekezdése alapján a díszpolgári cím adományozására
javaslatot tehetnek: „képviselőtestület tagjai, az önkormányzat intézményei, civil szervezetek, és a település polgárai.
Megkérném a Tisztelt Lakosságot, hogy a cím odaítélésére vonatkozó javaslatát – rövid indoklással együtt – legkésőbb április
30-ig hivatalomhoz személyesen, illetőleg a hivatal@ulles.hu e-mail
címre, vagy a Déryné Kulturális Központban elhelyezett „Díszpolgári
Cím” feliratú kihelyezett gyűjtőládában jutassa el.
(Eddigi díszpolgáraink: Dudás Kálmán, Babarczi János, Knapcsek
Sándor, Juhari László, Dinnyés Gézáné, Lőrincz János, Ádám András, Kálmán Ferencné, Dr. Joó András, Paragi Sándorné, Dr. Nyáriné
Tajti Anna, Tuczakov Gézáné, Bálint Antal, Seres Lajos, Mihálffy
László, Tóth András, Tanács Zoltán, Maróti Mihály)
Nagy Attila Gyula
polgármester

Dr. Csonka Erika és
Füredi Andrea
klubvezetők

S. Dudás Mária:

Tavaszi napsugár
Simogat a napsugár,
Erre vártunk régen,
Langyos csókját hinti szét,
Hegyen, völgyön, réten.

Mosolyogva élvezzük
Így mily szép az élet,
Szeretetben ilyentájt,
Varázsos igézet.

Cinke röppen vidáman,
Most nem fázik lába,
Piros arccal sok gyerek,
Fut az iskolába.

Napsugárnak melege
Telítse szívünket,
Derűs, boldog napokkal,
Töltse életünket

Hóvirág és ibolya
Szirmot bontnak menten,
Illatuknak felhőjén
Enyhe szellő lebben.
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Plébániai híreink
Farsangi időszakunk véget ért. Hamvazószerdával megkezdődött
húsvéti előkészületünk, a nagyböjt. Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy nagy betegségek, bajok idejében az imádság és a böjt az,
ami segít. Az elmúlt időszakban hálát adhattunk az egészségért és az
életünkért. A szomszédos országban történt eseményekről értesülve
pedig hálát adhatunk, hogy mi békében élhetünk. A hálaadás mellett
többet is tehetünk.
Egyházmegyénk 30 családot fogadott be a Domaszék-zöldfási Lelkigyakorlatos Házba. Kint Kárpátalján pedig kifogyóban van az élelmiszerkészlet. Szükség van a segítségünkre. Pénzbeli adomány, meleg felnőtt és gyerek ruha, tisztálkodó szerek, bébi ételek, pelenka,
gyorsan elkészíthető konzervek, tartós élelmiszer, ami szükséges.
Templomunkban, a szokásos módon kitett dobozokba tehetik az adományokat.
Keresheti a kedves lakosság Karitász csoportunk vezetőjét is Farkas
Attiláné, Évát +3630-394-9433.
Az üllési Karitász csoport két munkatársa Domaszéken egy napot
segített, két munkatársa pedig a szegedi központban végzett rakodó
munkát, hogy az adományok a megfelelő helyre kerüljenek. A helyi
csoport vállalta, hogy a beékezett adományokat folyamatosan eljuttatja a központhoz. Hálásan köszönjük cselekvő szeretetüket! Isten
áldása kísérje további önkéntességüket, életüket!
Kereshetik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat üllési csoportvezetőjét, Cselédes Ágnest is. Telefonos elérhetősége: +3670-255-1654.
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A Máltai Szeretetszolgálat üllési csoportjához leadott eddigi adományok a Zákányszéken elszállásolt menekültekhez kerültek. Az
adományok fogadása és eljuttatása folyamatosan történik. Hálásan
köszönjük cselekvő munkájukat! Isten áldása kísérje további önkéntességüket, életüket!
A szegedi Karitász Központ munkatársát elérik a
+3620-828-9972-es telefonszámon.
Az Egyházmegye Karitász számlaszáma:
11735005-20392886-00000000
Tervezett programjaink:
április 7.-8.-9.: nagyböjti lelkigyakorlat szónok: Bátor Botond pálos
szerzetes
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
június 12.: Páduai Szent Antal Templom búcsúi szentmiséje
Molnár Dolli Katalin
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Fonós bál

Már több, mint 20 éve, hogy a farsangi időszakban megszervezzük
bálunkat. Persze volt, amikor éppen kicsúsztunk a farsangból, de ez
sosem szegte senki kedvét, és mindig jöttek vendégek kreatív jelmezekben. Kezdetben csak a fonósok és családtagjaik jártak rendezvényünkre, de néhány éve már bővült a résztvevők köre, és sokan
megismerték báljaink semmihez sem hasonlítható légkörét.
Sajnos tavaly a járványhelyzet miatt nem tudtuk megrendezni a Fonós bálat, ezért nagyon örültünk, hogy idén végre sor kerülhetett rá.
Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat a baráti
Hollókő község táncegyüttesének tagjai is, és együtt mulattak velünk
hajnalig.
Az esemény – meghirdetett programjához híven – valóban báli hangulatot teremtett. Már néhány éve változtatunk addigi szokásos nyitó
programunkon, és a Boka darab helyett valóban nyitótánccal kezdtük
a bálat. Ehhez idén is tartottuk magunkat, csak most a tánc egy másik műfaját választottuk nyitásképpen. Két éve a fiú csapat rukkolt
elő egy bámulatos előadással, most pedig a Fonó hölgy tagjaiból
álló csapat egy elementáris táncműsort állított össze Péterné Juhari
Ágota segítségével. Volt benne minden, amitől jól érezhette magát
a nagyszámú nézősereg: csinos hölgyek kánkános lábemelései, vad
forgások, néhány rafináltan levett és finoman elejtett ruhadarab, sokféle táncos mozgás, és mindehhez a jól megválasztott zenék. Senki
sem bírta ki, hogy ültében ne járjon a lába a zene pezsgő ritmusára.
A kellő hangulatot megteremtette ez a produkció, amelyet a vacsora
követett, a Bali 23 étterem jóvoltából. Az asztalokon a levestől a különböző sültekig mindenki megtalálhatta a számára legízletesebb falatokat. Ezután már a táncé volt a főszerep, egészen hajnalig. A zenéről
két remek zenekar is gondoskodott, hogy minden stílus szerelmese
megtalálja a neki tetsző muzsikát: a party zenét a méltán híres Black
five zenekar biztosította, a népzenét pedig a Rézhúros banda játszotta.
Köszönjük a lelkes és nagylétszámú vendégseregünknek, hogy megtisztelték bálunkat részvételükkel, és jövőre is várjuk őket sok szeretettel. Az est izgalmát fokozta a tombolasorsolás is, amelyre nagyon
sok felajánlást kaptunk. Hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük az 50
ezer forintos vásárlási utalványt felajánló Sipos Henriettenek és Nagy
Róbertnek, a hollókői hétvégi kirándulást felajánló Hollókő Község Önkormányzatának és Szabó Csaba polgármester úrnak, Vass Hajnalkának és családjának a kisbárányt, valamint Nagy László tanár úrnak a
gyönyörű festményt. Köszönjük a szódafelajánlást Maróti Zoltánnak.
Emellett a Fonó a következőknek szeretné még megköszönni a támogatást és a segítséget: Ábrahám Karola, Álom világ virág- és ajándék üzlet, Borbélyné Budai Renáta, Bozsity Vendégház, Coop Zrt. ,

Czékus-Deme Zita és Czékus Péter, Csóti Vilmosné, Szent Pál patika
és dr. Fábián Márta, Dudás Lászlóné, Dudás Zsolt és Dudásné Jakus
Ildikó, Erdélyi Sándor és Erdélyiné Dudás Anita, F+Z Team, Farkas
kertészet, Gera Miklós, Gyöngyösiné Simon Mariann, Hajnal János,
Heintz Sebestyén, Henriette Textil & Interior, Hódi Zoltán és Hódiné
Vass Magdolna , Juhász Attila és családja, Kálmán Ferencné, KékesSzabó Anita, Kisapáti gép kft, Kiss Tímea és családja, Kocsis Zoltán
és Kocsisné Hecskó Ágnes, Kulcsárné Benyó Zsanett, Lábas Kata,
Lajkóné Battancs Szilvia, Maróti CBA, Maróti Heg-Szi Kft, Megyeri Péter, Mészáros Ibolya, Mészáros Marcell, Meszesné Volkovics
Szilvia, Miksi Lolita, Nagy Attila Gyula és Nagy-Makra Elzita, Ótott
Zsolt és Ótottné Vörös Zsuzsanna, Palotai Karolina, Péter Mihály és
családja, Pitypang virág és ajándéksziget, Rádóczi Lajos és Ambrus
Erzsébet, Röfi-ker húsbolt, Sáriné Módra Mária, Simon Zsolt, Stabil
Sped Kft, Szabó Ferenc és családja, Számfira-Nagy Zita és Számfira
Máté, Szekeres Katalin, Takács -Zádori Kitti, Tandari Éva, Tóth Imre,
Tóth-Horgosi László, Varga Tibor, Vass Katalin, Zabosfa KerTÉSZ Kft,
Zádori Zsuzsanna, Zöldsarok gazdabolt
A Fonó nevében:
Ótott Zsolt

Tisztelt Állattartók!
Felhívom a Tisztelt Állattartók figyelmét arra, hogy a kedvtelésből
tartott állatokkal (eb, macska, vadászgörény) történő kereskedés 2021. április 1-jétől FELIR azonosító köteles tevékenységgé
vált. E kötelezettségről az élelmiszerlánc-felügyeleti információs
rendszer (FELIR) működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Kormányrendelet rendelkezik.
A kedvtelésből tartott állatok kereskedelmének regisztrációja (üzlet
nélkül) minden olyan természetes személyt vagy vállalkozást érint,
aki Magyarország területén kedvtelésből tartott élő állatok kereskedelmével foglalkozik üzlethelyiség nélkül. Az illetékes Nébih-hez be
kell jelenteni az ügyfélre és a tevékenységre vonatkozó adatokat
nyilvántartásba vétel céljából. A Nébih FELIR azonosítót állapít meg
a nyilvántartásba vétel igazolására. Kedvtelésből tartott állatok kereskedelmét (üzlet nélkül) csak FELIR azonosítóval rendelkező
ügyfél folytathat.
Bővebb információk megtekinthetők a https://portal.nebih.gov.hu
oldalon.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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Farsang
Az idei tanévben február 25-én rendeztük meg hagyományos farsangi
karneválunkat.
A járványügyi helyzetre való tekintettel egy napon, de külön volt az
alsó, majd a felső tagozatosok rendezvénye. Az osztályok között
idén sem volt versengés, helyezések kiosztása, a gyerekek a produkcióikat egymás, szüleik és meghívott vendégeink örömére mutatták be. A téma kapcsolódott az iskola egyik most folyó pályázatához:
magyar mesehősöket jelenítettek meg a gyerekek.
Fél 2-kor a színpadon kezdetét vette az alsós jelmezes felvonulás.
Minden osztály csoportos műsorszámmal készült, amelyeknek
címei a következők voltak:
1. osztály: Az aranyszőrű bárány és Egyszer volt Budán kutyavásár
2. osztály: Mesehősök találkozása
3. osztály: Vukok és vadászok
4. osztály: Süsü, a sárkány
A jelmezes produkciók bemutatása után a fellépők átöltöztek és egy
szelet csokitortával pótolták megcsappant energiájukat. Ezt követte
a tombolahúzás, ahol rengeteg ajándék és a fődíj, egy torta is
gazdára talált.

A tombolahúzás után került átadásra az első félév tanulmányi eredménye alapján „A legjobb átlagot elért osztály” cím és vándorserleg
átadása, melyet alsó tagozaton a 4. osztály nyert el.
15 órakor vette kezdetét a felső tagozatosok műsora, hasonló forgatókönyvvel, mint az alsósoké. A műsorszámok címei a következők
voltak:
5. osztály: Macskafogó
6. osztály: Mézga család
7. osztály: Az Üveghegyen túl
A 8. osztályosok a Lázár Ervin Program keretében aznap budapesti
színházlátogatáson vettek részt.
Az átöltözés, tortázás, tombolahúzás után a 6. osztályosok kapták
meg a „A legjobb átlagot elért osztály” címet és vándorserleget.
Mindkét osztálynak gratulálunk!
Szeretnénk megköszönni a szülők és pedagógusok segítségét a jelmezek és produkciók létrehozásában.
Köszönjük vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat, és jelenlétükkel emelték a rendezvény színvonalát: Sárközi Emíliának, Tasi
Zoltánnénak, Péterné Juhari Ágotának, Meszesné Volkovics Szilviának, Gyöngyösiné Simon Mariann-nak. Ők, mint a zsűri tagjai, a
következő címeket adták az osztályoknak:
1. osztály: „ A legaranyosabb”
2. osztály: „ A legmesésebb”
3. osztály: „ A legtáncosabb”
4. osztály: „ A legsárkányosabb”
5. osztály: „ A legfilmesebb”
6. osztály: „ A leghumorosabb”
7. osztály: „ A legüveghegyentúlibb”
Köszönjük Bigors Istvánné, a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár,
valamint a Technikai csoport munkatársainak a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségét, az üllési Gyuris cukrászdának és a kisteleki Pálma cukrászdának a fődíjak felajánlását.
A Diákönkormányzat nevében Ótottné Vörös Zsuzsanna
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Erasmus+ találkozók
Iskolánk pedagógusai és diákjai 3 nemzetközi találkozón is részt
vettek februárban és március első felében.
Az általunk megálmodott és kidolgozott – Everybody has a story
című – pályázat olaszországi találkozójára február 21 és 25. között
került sor Salemiben. A meseolvasás népszerűsítését célzó pályázat
szicíliai helyszínére - az akkor még érvényben lévő miniszteri rendelet
értelmében – sajnos nem utazhattunk el. A pályázatban vállalt feladatainkat online valósítottuk meg. A Kőleves című mesét dramatizálta és mesélte el angolul Gyuris Vanda, Nagy Fruzsina, Simon Kata,
Szalai Vanda és Zsemberi István.
A spanyol partner által koordinált Innovative Europe című pályázat
házigazdái voltunk február 14. és 18. között. E pályázat célja a korai
iskolaelhagyás arányának csökkentése. Törökországból 4 tanár és
6 diák, Lengyelországból 2 pedagógus és 6 tanuló, míg Máltáról 2
felnőtt és 4 fiatalember érkezett Magyarországra. Spanyolország és
Olaszország online kapcsolódott a hét programjaihoz.
A tevékenységek során valamennyi résztvevő ország és település
bemutatkozott. Mindezek mellett a tanulók prezentációkat készítettek múzeumokról, természetvédelmi területekről, történelmi emlékhelyekről. Közös feladat volt egy, a tinédzserek életéről szóló videó
elkészítése is. Igen ötletes kisfilmeket láthattunk, melyek által ízelítőt
kaphattunk a kamaszok mindennapjairól.
Diákjaink, akik a bemutatókat készítették:
Dedovics Zalán, Dobai Henrietta, Gyöngyösi Noémi, Simon Kata:
Magyarország
Baranyi Nándor, Juhász Hédi, Lajkó Lia, Szalai Vanda: Üllés
Baranyi Nándor: Mátra
Farkas Zsóka, Nagy Fruzsina: Hortobágy
Lajkó Zalán, Tari Gergő: Visegrád
Csamangó Olivér, Kovács Annamária: Magyar Természettudományi
Múzeum
Gyuris Vanda, Simon Kata, Szalai Vanda, Zsemberi István: Teenagers’
Life videó
Házigazdaként feladatunk volt 3 híres magyar ember bemutatása is.
Diákjaink angol nyelvű prezentációkat készítettek, melyekben hírességeink életét és munkásságát ismertették.
Dedovics Zalán: Bartók Béla
Dobai Henrietta, Gyöngyösi Noémi: Munkácsy Mihály
Juhász Hédi, Lajkó Lia: Szent-Györgyi Albert

Vendégeink a hét folyamán magyaros ételeket kóstolhattak, megismerkedhettek Gyula (Gyulai Vár és Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont) és Szeged (Fogadalmi Templom) néhány nevezetességével,
megtekinthették a Szent-Györgyi Albert Agóra informatika történeti kiállítását, és bemutatót láthattak a látványlaboratóriumban. A
zárórendezvényen a Fonó néptáncegyüttes 3 csoportja (a Lipityom,
a Ficergők és a Felnőtt csoport), valamint a Tücsök Zenekar műsorral
kedveskedett a pályázatban résztvevőknek. A találkozót az ajándékok és az oklevelek átadása, svédasztalos vacsora, az Erasmus torta
elfogyasztása, majd közös táncolás zárta.
A találkozó programjainak támogatásáért és a segítségért szeretnénk
köszönetet mondani a következő személyeknek és intézményeknek:
Fontos Sándor Általános Iskola nevelőtestülete, dolgozói és diákjai,
Bali 23 Étterem dolgozói és Rácz György, Zádori Zsuzsanna és Ótott
Zsolt, Számfira-Nagy Zita és Számfira Máté, Fonó Néptáncegyüttes,
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói, Üllés Nagyközség
Önkormányzata, Móra Tourist, Pálma Cukrászda, Kistelek, Pék Laci
Sütödéje, Üllés, Ótott Balázs.
Ugyanennek a pályázatnak a keretében zajlott egy máltai találkozó
is március 7 és 12. között. A pályázatban vállalt feladatainkat itt is
online valósíthattuk meg.
A projekttevékenységeket Megyeri Péter, Szekeres Katalin és Tasi
Zoltánné segítette.
Reményeink szerint szorgos diákjaink a tanév hátralévő részében 4
különböző találkozóra utazhatnak majd. Helyszínek: Isztambul (Törökország), Vittoria (Olaszország), Auseu (Kisősi; Románia) és Kütahya
(Törökország).
az Erasmus csapat
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Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány
a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi
szekciójával és a Merlin Ház Tehetségpontjának közreműködésével
a 2021/2022-es tanévben is meghirdeti a Curie Környezetvédelmi
Emlékversenyt. A verseny célja, hogy a tanulók figyeljék meg, ismerjék meg környezetüket, Magyarország értékeit, szépségeit. Alakítsák ki környezettudatos magatartásukat, legyen igényük a szép
környezetre.
A verseny témája minden korcsoportra vonatkozóan: Klímaváltozás,
hulladékok és az élővizek kapcsolata és az Őrségi Nemzeti Park jellemző természeti értékei.
A versenyre 3 fős csapatok nevezhettek be. A benevező tanulók
három írásbeli feladatsort oldottak meg, melyeket a szentesi területi
központba küldtünk.
Az írásbeli feladatok alapján területi döntőn vehettek részt a legjobb
eredményt elért csapatok.
Iskolánkból 3 korcsoportban 4 csapat nevezett a versenyre.

3-4. osztály:
Kocsis Benedek József, Lajkó Leó, Szabó Ádám,
(4. osztály) – 4. hely
Felkészítő: Seresné Ritter Rita
5-6. osztály:
Fodor Lili, Lajkó Sára, Vass Boglárka (5. osztály) – 6. hely
Marton Edmond Sámuel, Nagy Regina, Wascher Alina
(5. osztály) – 16. hely
7-8. osztály
Baranyi Nándor, Börcsök Bence Bálint, Börcsök Csaba Dominik
(7. osztály) – 6. hely
Gratulálok minden versenyzőnek!
Kocsisné Hecskó Ágnes
Természettudományi munkaközösség vezető

„Szép Magyar Beszéd” verseny
Ebben a tanévben február 9-én rendezték meg az 5-8. osztályos tanulók részére meghirdetett „Szép Magyar Beszéd” verseny kistérségi
fordulóját. A megmérettetés résztvevőinek egy – a verseny szervezői
által kijelölt – kötelező és egy magukkal hozott szabadon választott
20-25 soros prózai szöveget kellett felolvasniuk. A feladat nem valamiféle művészi produkció, hanem a szöveg értő és értető, tartalmának és stílusának megfelelő hangú tolmácsolása.
A járványhelyzet az idei évben is átírta a szokásos forgatókönyvet.
A versenyzők nem személyesen vettek részt a rendezvényen, hanem
videofelvételen küldték be a szabadon választott, majd a zsűri által
kiválasztott ismeretlen szöveget.
Térségünk négy településének öt iskolájából 19 tanuló versenyzett
két korcsoportban. A videóra vett anyagot háromtagú zsűri értékelte. Iskolánkat a helyi verseny első helyezettjei: Német Zoé, Sztarek
Fanni 6. osztályos és Juhász Hédi, Lajkó Lia 7. osztályos tanulók képviselték. A verseny a következő eredménnyel zárult:
5-6. évfolyam
II. helyezett: Sztarek Fanni
Német Zoé emléklapot kapott a kiváló teljesítményéért.
7-8. évfolyam
Juhász Hédi és Lajkó Lia emléklapot kaptak a kiváló teljesítményükért.

Köszönjük szépen Megyeri Péter tanár úrnak, hogy segített a verseny technikai feltételeinek megvalósításában.
Felkészítőtanárok: Hódiné Vass Magdolna, Santana C. Nagy Éva,
Ótott Zsolt.

Mesemondó
verseny

Szeretnénk még megköszönni az alapítványi
est sikerének érdekében tett támogató
segítségét:
Seres Lajosnak és nejének, Szűcs Péternek
és családjának és az Angol Használtruha
Boltnak.

Iskolánk 1. osztályos tanulója, Sztarek Benett
a szegedi Agóra által rendezett Százszorszép
Mesegyűrű Mesemondó versenyen az 1-2.
osztályos kategóriában 2. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Ótottné Vörös Zsuzsanna
Szeretettel gratulálunk!
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Sakkhírek
Hatalmas érdeklődés mellett zajlott le február 19-én Szegeden a Megyei Egyéni Sakk Diákolimpia. A megye 8 településéről 115 gyerek
gyűlt össze, hogy megmérettesse magát. A verseny legjobbjai kiharcolták a továbbjutást az országos döntőre. A Fontos Sándor Általános Iskolát 5 ifjú, név szerint: Szabó Ádám, Szabó Ákos, Szekeres
Erina, Szekeres Jázmin és Tanács Leila képviselte. A fiatal sakkozók
életük első versenyén azonnal nagyon erős mezőnybe kerültek, és
tisztes helytállással, szép partikat játszva szereztek pontokat. A legjobb eredményt Szekeres Erina érte el, egy hajszállal csúszott le a
dobogóról, és az előkelő 4. helyen végzett az 1. korcsoportos lányok
között.
Gratulálok a játékosoknak, folytatjuk a munkát, hogy minél szebb
eredményeket érhessünk el.
Péczeli Zoltán sakkoktató

Úsztunk….vízhez szoktunk..
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde nagycsoportos gyermekeinek márciusban 2 hetes
úszótanfolyamra, vízhez szoktatásra nyílt lehetősége a szegedi Sportuszodában.
A tanfolyamot pályázati támogatásból finanszíroztuk, illetve a Kedves Szülőknek köszönhetően tudtuk megszervezni. Az Üllési
Önkormányzat és a VÉSZ ÜLLÉS EGYESÜLET
segített az utazásban, amelyet ezúton is köszönünk. Dudás Feri bácsinak, Vass Gábornak és Kun Tamásnak is nagy köszönetet
szeretnénk mondani, hogy két héten keresztül vitt és hozott bennünket biztonságosan,
odafigyeléssel.
A foglalkozásokon kis csoportos formában
mindenki egyéni tudásszintjének megfelelő
oktatásban részesült. A vizet megszerettetni és az úszás alapjait elsajátítani több éves
szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók segítettek. Egy oktató 5 gyermekkel foglalkozott, így egyénre szóló bánásmódban részesültek a gyerekek.
Az első napokban még többen kicsit bátortalanul szorították a medence szélét, de
minden nap egyre bátrabbak és ügyesebbek
lettek a gyermekek. A foglalkozások végén
a medence széléről ugrálhattak a vízbe a
gyerekek. Volt, aki a két méteres vízben is
bátran úszott. Az utolsó napon a Szülőknek is
lehetősége volt megtekinteni, hogy mennyit
ügyesedtek a gyerekek.
A kis úszók a sikeres tanfolyam elvégzése
jutalmául érmet nyertek, amelyet büszkén
viseltek.
Külön köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak a tanfolyam lebonyolításáért, hisz
kísérték a gyermekeket segítették és vigyáztak rájuk…..szeretettel.
Marótiné Hunyadvári Zita
intézményvezető
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Fenntartói közlemény a 2022/2023-as nevelési év
óvodai beiratkozás rendjéről

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2022/2023-as nevelési évben
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától /szeptember 1./ legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét (2019. szeptember 01.
előtt született), valamint azt a kisgyermeket is, aki a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét és igénybe szeretnék
venni az óvodai nevelést a 2022/2023. nevelési évben.
A szülő – tárgyév április 15 napjáig benyújtott – kérelme alapján
a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező szerv vagyis a Csongrád-Csanádi Járási Hivatal) felmentheti
az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt
kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.
Felvehető:
– aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
– a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik a 2022. augusztus 31-e után
töltik be a 2,5 életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a szíveskedjenek jelezni az óvodában.
(Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy
gyámsága alatt álló, az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett

(3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.)
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2022. április 25-26-án 8-16 óráig
Helye: Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 6794 Üllés Dorozsmai út 10.
A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről
– szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról
szóló igazolások,
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást
engedélyező okmányokat.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete:
a település teljes közigazgatási területe, illetve szabad kapacitás
esetén más települések közigazgatási területe.
(bővebb információt a www.ulles.hu kezdőlapján olvashatnak)
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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Enni kell Röfi-ker !!

A minőségi húsok boltja.

Családi események
Születési hírek
Kovács Attilának és Bogyó Katalinnak
február 10-én – 2250 grammal –
Blanka nevű,
Vass Zoltánnak és Bálint Barbarának
február 21-én – 4190 grammal – Izabella
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

Gyuris Mihálynak és Szabó Veronikának
február 22-én – 2290 grammal –
Dominik nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

Házasságkötési hírek
Zádori Dominik Csaba és Hajdu Teodóra üllési lakosok március 5-én,
Kismárton Attila és Olasz Bettina ruzsai lakosok március 16-án,
Szalai Valentin üllési és Papdi Nóra mórahalmi lakosok március 18-án,
Ábrahám Gábor üllési és Kiss Brigitta telekgerendási lakosok
március 19-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Halálozási hírek
Tajti Jánosné (szül: Gyuris Anna) február 17-én (87 éves korában),
Seres Lajos március 6-án (83 éves korában),
Kádár Németh Györgyné (szül: Veszelovszki Margit) március 20-án
(86 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Üllési Körkép lapzárta

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép 2022 ÁPRILISI számának lapzártája április 19-án, kedden lesz. Hirdetéseket, cikkeket leadni a
balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb KEDD 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!
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