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Testületi ülés lesz
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2022. június 21-én, kedden
15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában, melyre
meghívja a település lakosságát.
Napirendek
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások
tevékenységéről
3.) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok 2021. évi ellátásáról
4.) Beszámoló a szociális ellátások – a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2021. évi ellátásáról
5.) Beszámoló a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi intézményi munkájáról
6.) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

Testületi ülés volt
A Képviselőtestület május 12-én rendkívüli, nyílt ülést tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadásáról,
– „Napos Piac fejlesztése Üllésen” pályázati projekt közbeszerzési
eljárásának megindításáról,
– a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Üllési Határút felújítása, bővítése
(külterületi útépítés) megindított Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlat érvénytelenségéről,
– a Vásártér utcai műfüves pálya felújítását célzó pályázat benyújtásáról,
– az Üllés, 505/17 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
telekhatár rendezéséről.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a https://ulles.hu/
kepviselotestulet/kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2022-evikepviselotestuleti-jegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a https://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesekanyaga-eloterjesztesek/2022-ev link alatt, a rendeletet a https://
ulles.hu/rendeletek?start=50 link alatt olvashatják.
.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Alpolgármesteri

okmányokról
A járványügyi veszélyhelyzet idején a lejáró okmányok érvényességét meghosszabbította a Kormány annak érdekében, hogy csökkentsük a személyes találkozások számát.
2022. június 30-án azonban valamennyi, 2020. március 11. és
2022. május 31. között lejárt, vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél érvényessége lejár.
Kérjük, ellenőrizze okmányai érvényességét és ha szükséges, mielőbb intézkedjen meghosszabbításukról.
Az iratok érvényességének meghosszabbítása időpontfoglalás nélkül
intézhető az ország több mint háromszáz kormányablakában, illetve
a kormányablak buszokban.
A kormányablakok nyitva tartásáról és a kormányablak buszok menetrendjéről a kormanyablak.hu oldalon tájékozódhatnak.
Fontos tudni, hogy a 2020. március 11. és 2020. június 3, illetve
a 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt egyéb okmányok (pl. parkolási igazolvány) szintén csak 2022. június 30-ig
érvényesek.
A vezetői engedély meghosszabbítása ügyfélkapun keresztül online
is intézhető – a háziorvos által elvégzett alkalmassági vizsgálatot követően – a magyarorszag.hu weboldalon.
A gépjárművek lejáró műszaki érvényessége esetében a műszaki
vizsgaállomásokat kell felkeresni, amennyiben ezt követően indokolt,
akkor a forgalmi engedély cseréjét a kormányablakokban végzik.
Kérjük, hogy akinek lejárt valamelyik okmánya, mielőbb foglaljon időpontot, vagy keressen fel egy kormányablakot, vagy kormányablak
buszt.
(Kivonat a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala CS-05/B01/00014-1119/2022. iktatószámú leveléből)
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

Állatorvosi ügyelet
2022. JÚNIUS

június 4-6.
június 11-12.
június 18-19.
június 25-26.

Dr. Papp Zalán
Dr. Hursán Mihály
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Szőke Csaba

06 20 973-9149
06 30 998-6139
06/20/4763-517
06/30/3245-032

Konyhai hírek

fogadóóra
Tisztelt Lakosok, Tisztelt Választópolgárok!
Értesítem Önöket, hogy 2022. június 13-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

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.)
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Konyha elérhetőségei:
telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu

Juhász Attila
alpolgármester
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Tájékoztatás lejáró

Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

www.ulles.hu

Plébániai híreink
Megérkezett hosszú idő után újra a nyarat idéző tavasz, melyben
nem volt karantén, lezárás, elzárás. A természet végzi a dolgát és
lassan mi is visszatérünk, vagy újra átéljük saját mindennapjainkat,
ünnepeinket.
Nagy örömünkre szolgál, hogy plébániai közösségünk ismét megszervezhette a jubiláns házasok megáldását. Ez az ünnepi szentmise
azokért és azoknak van, akik 5, 10, 15, …… 60, 65 éve élnek elkötelezett házas életet. Életszövetséget kötöttek, mely elhatározásra
minden nap igent mondanak.
Nekünk szervezőknek is nagy élményt adott mind a két ünnepség.
Április 24-én örültünk azokkal, akik 2021-ben jubiláltak és május
15-én koccinthattunk azokkal, akik a 2022-es évben gyönyörködnek
kapcsolatukban, az együtt eltelt évek szépségében.
Ezen két ünnepség után 12 fiatal készül a bérmálás szentségének
felvételére, valamint 7 általános iskolás az elsőáldozásra.
Templomunk megszépült, plébániánk megújult és lassan a felújítási
pályázat is zárul. Segítőink takarítanak, terepet rendeznek. Köszönjük
áldozatos munkájukat.

Tervezett program:
június 12. Páduai Szent Antal Templom búcsú
Templom és plébánia megszentelése
Molnár Dolli Katalin

Szociális Központ Hírei
2022. május 2.-án köszöntöttük anyák napja alkalmából a nappali
ellátásban résztvevő időseinket. A Fontos Sándor Általános Iskola 2.
osztályos tanulói szép, és megható műsorral készültek, amit ezúton
is köszönünk nekik, és a felkészítő tanítóknak. A műsor után egy cserepes virággal és egy kis sütivel ünnepeltük meg ezt a szép napot.
Köszönjük szépen Peták Katalinnak a virág felajánlást, amellyel az
intézményünk teraszára varázsoltunk egy kis nyári hangulatot.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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Mozgáskorlátozott
egyesületi hírek!
Következő összejövetel június 10-én, péntek 15 órától lesz a Déryné
Művelődési Házban!!
Július16-a Kistelek 40 éves jubileumi megyei találkozó!
Augusztusban megyei fürdőnapok lesznek Mórahalmon.
Szeptember: Kirándulás Bugacra.
Kérem, aki nem fizette be a 2022. évi tagdíjat az tegye meg!
Szeretettel látunk új tagokat is és támogató tagokat is szívesen fogadunk!

Életmód klub hírek
Következő összejövetel június 16-án, csütörtökön 17 órától a Napos
piac épületében!
dr. Csonka Erika és Füredi Andrea

Falugazdász hírek!
•

Tisztelettel: Füredi Andrea 06/30/ 3834976

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

•

SZELEKTÍV HULLADÉK
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: június 14. és 28. (keddi napok)

•

Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpont: június 7. és 21. (keddi napok)
(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: június 10. és 14. (pénteki napok)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Üllési Lakosok!
2022. II. félévre előre kiosztásra kerülnek a biológiailag lebomló
zöldhulladék gyűjtésére alkalmas ingyenes zsákok minden belterületen aktív előfizetéssel rendelkező ügyfél számára.
Az átvételhez szükséges a legutolsó befizetett csekk, vagy banki
átutalásról szóló dokumentum, új előfizetések esetében a közszolgáltató által kiállított bejelentőlap bemutatása.
A zsákok kiosztása Üllés esetében:
– 2022. június 17. (péntek) délután 13,30 – 18 óráig
– 2022. június 24. (péntek) délután 13,30 – 18 óráig
a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban (Üllés Dorozsmai út 48.)
Aki ezen időpontokban a zsákokat átvenni nem tudja, a Négyforrás
Nonprofit Kft. irodájában (Forráskút, Fő u. 72.), vagy a közszolgáltató kihelyezett ügyfélszolgálatán is megteheti ügyfélfogadási időben.
(Déryné Művelődési Ház és Könyvtár - minden hónap utolsó péntek
9.30 – 12 óráig)
Négyforrás Nonprofit Kft.
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•

Területalapú támogatással kapcsolatos határidők:
Szankciómentesen lehet 2022. május 31-ig adatváltozás keretében módosítani minden olyan egységes kérelmet, amelyet
május 16-ig benyújtottak. Kivétel ez alól a közvetlen állatalapú
kérelmek, ahol a benyújtott támogatási kérelem 2022. május
16-a után már csak szankció mellett módosítható. A benyújtott
egységes kérelem szankciómentes módosítására 2021. május
31-ig, a módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentését
eredményező, azaz szankciós módosításra június 9-ig van lehetőség.
Másodvetések bejelentése: Az egységes kérelemben adatváltozásként kell bejelenteni a másod kultúra tényleges vetését
– majd a betakarítást/beforgatást is – 15 napon belül elektronikus úton.
A fűszerpaprika-termelők ismét igényelhetik a csekély ös�szegű támogatást fémzárolt vetőmag vásárlására.
A támogatási kérelmet elektronikusan 2022. május 1. –2022.
augusztus 5. között lehet benyújtani.
A Széchenyi 2020 keretében megnyílt, a VP3-14.1.3-22 kódszámú, a „Kiskérődző állatjóléti támogatás” című pályázati
felhívás támogatási kérelem benyújtási időszaka. A támogatási
kérelmek 2022. május 16. és 2022. június 16. között nyújthatóak be.
A támogatás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
• Technológiába épített körömápolás
• Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése
• Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés
• Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása.

Permetezési napló vezetése 2022. július 1-től elektronikussá
válik.
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. FVM rendelet módosítás következtében lényeges változás az, hogy az értékesítési
célra szánt növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása
során végzett növényvédő szeres kezelésekről vezetett nyilvántartást (permetezési naplót) 2022. július 1-től a Nébih elektronikus
felületén kell vezetni.
Növényvédőszeres-kezelést a munkavégzést megelőzően, vagy azzal
egyidejűleg kell rögzíteni a naplóban! Az elektronikus permetezési
napló vezetési kötelezettség azokra is vonatkozik, akik gazdálkodási
naplót (GN) vezetnek.
A napló vezetéséhez a tesztfelület már elérhető, belépéshez ügyfélkapu szükséges!
Elérési útvonal: nébih/ ügyintézés/ növény és talaj/ növényvédelem/
tesztüzem
https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/
F0081-S0031-U0015
További információ ügyfélfogadási időben: hétfő, kedd és csütörtök
8-16h-ig.
Halász Zsolt
30/3372535

Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853

www.ulles.hu

Pályázati hírek
Üllés Nagyközségi Önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Kormány támogatásával megvalósuló, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a
közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására kiírt pályázatra.
A támogatott projekt címe: Üllés-Torockó-Torockószentgyörgy
közösségi kapcsolatok fejlesztése.
Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2022/1-000057
Megvalósítási időpont: 2022.04.22-24.
A projekt célja Üllés és Torockó-Torockószentgyörgy közötti közösségi kapcsolatok, együttműködés erősítése, jó gyakorlatok kölcsönös átadása. Támogatni szeretnénk erdélyi testvéreinket közösség
építésében, hasonló közösségekkel való kapcsolatok kialakításában.
A testvértelepülésen helyi igényként jelentkezett, hogy sakk klubot
hozzanak létre és hosszú távon működtessék. A projekt maximálisan
lefedi ezt a fejlesztendő területet. Üllésen nagy múltra tekint vissza
a sakk, Lékó Péter nemzetközi sakknagymester az üllési ÁFÉSZ támogatásával Üllésen kezdte pályafutását. Ezt a nagy múltra visszatekintő sakk klubbot, közösséget szeretnénk bemutatni, így segítve az
alapok lerakását felnőtt-gyermek sakk klub elindításához, valamint a
programmal gazdagítjuk az aktuális kulturális, közösségi eseményt
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is, így népszerűsítve környező településekről érkezőknek a szellemi sportot, a projektet és a
magyar támogatást.
Az üllési delegáció 2022.04.22-én érkezett Torockó-Torockószentgyörgyre, ahol hivatalos fogadás keretében Torockó Község Polgármesteri Hivatalában fogadta az üllésieket
Torockó-Torockószentgyörgy polgármestere, Deák-Székely Szilárd. Szombaton a katolikus
templomban zajló istentisztelet után a delegáció részt vett a Torockó-Torockószentgyörgyi
községnapon szervezett sakkversenyen. A sakkverseny előtt Meszesné Volkovics Szilvia
üllési képviselő asszony adta át Deák-Székely Szilárd polgármester úrnak a pályázati támogatásból beszerzett ajándékokat: versenysakk készleteket, digitális sakkórákat, kültéri óriás
sakk készleteket, érmeket, kupákat, okleveleket. Az üllési nagy múltú sakk klub bemutatása
és a nagyon jó hangulatú szimultán sakk verseny levezénylése Péczeli Zoltán, mester jelölt
sakkozó érdeme. A több órás sakkversenyes gyermekek felnőtek egyaránt versenyeztek és
felmérhették tudásukat. A küldöttség a nap folyamán részt vett a különböző kulturális eseményeken és sport versenyeken. Az üllési ISE Focicsapat is szép eredményt ért el a barátságos foci mérkőzésen. Üllés Nagyközség Önkormányzata ebben az évben is támogatta a
testvér-települést a közösségi főző eseményen hal sütéssel. A főszakácsunk Balogh Lászlóné, Pannika volt, akinek iránymutatása alapján elkészült ez a finomság. A sült halnak ebben
az évben is nagy sikere volt, pillanatok alatt elfogyott. 2022.04.24-én a csoport az erdélyi
testvéreinktől való elköszönés után hazaindult.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

Házipatika férfiaknak
Ehhez nem kell semmi
Csak egy kis házimunka
Nem kell nézni mennyit
Mutat a vérnyomás pumpa.
Egyél-igyál, amit
Szemed-szád megkíván
Ne utasítsd vissza, ha
Valaki borral megkínál.
A kertedbe ültess
Sok kövidinkát
Ha fáj fogad
Vegyél rá pálinkát.
Kifacsarja a prés
A szőlőből a nedvet
Ez hozza meg nekünk
Munkához a kedvet.
Reggelente likőr vagy
Nagyon finom kisüsti
Csak mindig keveset
Magadat ne üsd ki.
Ízületi panaszokra igya
Mindenki ahogy szokta
De azért van a feleség
Hogy ezt visszább fogja.
Aki sűrűn duplázza
A finom szőlő levét
Pincéjében keresheti
A bor hűlt helyét.
Mindent mértékkel
Ne hagyd a véletlenre
Igy lesz szerintem
Mindennek rendje.
Dudás Julianna
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Majális az Üllési Horgásztó és Szabadidőparkban
Hagyományainkhoz híven újra megrendezésre került a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében május 1-én az Üllési Horgásztó
és Szabadidő Parkban a vidám családi és baráti piknikünk.
Már hetekkel előre megkezdődött a szervezés. Örültünk, hogy újra
a szabadba hívhatjuk a családokat. Csodálatos napfényes reggelre
ébredtünk és vidáman készültünk a programokra. A gyerekeket héliumos lufival vártuk és a kedvező széljárásnak köszönhetően papírsárkányok cikáztak a levegőben.
A nap folyamán többször láthattuk a jenga torony ledőlését, gólyalábon való ügyeskedést, sárkányrepülő szárnyalását, óriásbuborék
fújását, és a fa csigáinkat is számtalanszor sebes csigafutamra ösztökélték. A lovaskocsik megállás nélkül szállították a kis utasokat.
Idén erre a napra esett Anyák Napja is, így a kézműves sátrunkban
szebbnél szebb ajándékokat készíthettek a gyerekek édesanyjuk
számára. Plusz meglepetésként a Kezes-lábas Játszóház fogadta az
érkező családokat öko-élményprogramjával. A megújuló energia jegyében kipróbálhatta mindenki pl: a lebegolyót, a fénybringát és a
labirintust stb. A nap folyamán vidám sorjátékokba kapcsolódhattak
be a családok. Délelőtt a Mickey egér és a Mancs őrjárat csapata
mérkőzött meg egymással, délután a Spongyabob és az Unikornisok
vetélkedtek.

A magas pontszám megszerzéséhez szerencse is kellett, mert a
gyerekek szerencsekeréken forgatták ki az elért pontjaikat. A lelkes
csapattagok a játék végén finom édességzáporból gyűjthették össze
a jutalmukat és érmet kaptak a nyakukba. Mindenki jó étvággyal falatozta a bográcsában főtt finomságokat és jólesett egy-két gombóc
fagylalt a Gyuris Cukrászda jóvoltából.
A programok megvalósulását a KEHOP-5.4.1.-16-2016-00544 pályázat támogatta.
Jó volt újra együtt lenni!
Bakó Tiborné, Gyóni Sándor

Köszönet:
Köszönetet mondok a rendezvény megvalósításában nyújtott támogatásért, a lovaskocsikázás biztosításáért Balogh Ferencnek, Masír
Jánosnak, Ocskó Eleknek.
Meszesné Volkovics Szilvia ig
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
(A Majálisról képek a Körkép 1. oldalán tekinthetők meg)

Rendhagyó fizikaóra a
Fontos suliban

„A legszebb, amit átélhetünk,
a dolgok titokzatossága.”

Einstein
2022. április 28-án rendeztük meg iskolánkban a hagyományos kísérletező délutánt. Ezen a délutánon a 7. osztályos tanulók fizikai
és kémiai kísérleteket mutattak be. A bemutatót alapos felkészülés
előzte meg. A gyerekek kísérleteket kerestek, a kiválasztott kísérlet bemutatását, magyarázatát többször elpróbálták a tanév során a
kísérletező foglalkozásokon. Nagyon sokszínű, változatos bemutató
alakult ki. Iskolánk tanulói örömmel nézték meg a bemutatót, és próbálták ki a kísérleteket.
2022. május 11-én a kísérletező délután folytatásaként meghívtuk
a Csigabiga Óvoda Manócska csoportját egy közös kísérletezésre a
hetedikesekkel. Az óvodásokat Jerneiné Masa Tünde, Fábián Nóra
Zita, Baló Éva és Bálintné Dékány Mónika kísérték el. Nagyon jól
sikerült ez a közös program, reméljük a következő évben is vendégül
láthatjuk a nagycsoportosokat.

A Gördülő Energia program keretében iskolánk egy országjáró „fizikashow” egyik állomásává vált április 29-én. A foglalkozást Tóth Pál
matematika–fizika szakos tanár úr tartotta, aki Szentendréről érkezett
hozzánk. Vendégünk másfél órás, kísérletekkel tűzdelt előadása során Tesla gitárján AC/DC stílusban szólózott, emberi hangokat változtatott meg hélium segítségével, tűzfelhőt varázsolt virágspórákból,
valamint látványos jelenségeket mutatott be folyékony nitrogén
felhasználásával. A kísérletekbe a vállalkozó kedvű tanulóink is bekapcsolódhattak. A bemutatón készült fotókat, és videókat a https://
photos.app.goo.gl/9z488SSz38cYkw4V7 oldalon tekinthetik meg az
érdeklődök.
Köszönjük előadónknak ezt az emlékezetes programot.
Tóth Krisztina,
fizika tanárnő

Kocsisné Hecskó Ágnes
Tóth Krisztina
Gyuris Ágota
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Természettudományi versenyek eredményei
2021-2022-es tanév
Teodorovits Ferenc Kistérségi Természetismereti
Emlékverseny
Nagy Regina (5.), Vass Boglárka (5.), Börcsök Bence (7.)

3. hely

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
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)
Marton Edmond Sámuel, Nagy Regina, Wascher Alina
(5. osztály)

7. osztály
Baranyi Nándor
Börcsök Csaba
Börcsök Bence

7. hely
9. hely
10. hely

Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes
8. osztály
Szalai Vanda

6. hely.
16. hely

7-8. osztály
Baranyi Nándor, Börcsök Bence Bálint, Börcsök Csaba Dominik
(7. osztály)
6. hely
Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes

2. hely

Felkészítő: Törzsök József

Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny megyei döntő
Bálint Jázmin (5. osztály)

4. hely (10. hely összesített)

Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny
megyei döntő

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny
megyei döntő

8. osztály
Simon Kata
Terehes Gréta
Szalai Vanda
Kocsis Nikolett

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz- Földtan
Verseny megyei döntő

12. hely
14. hely
15. hely
16. hely

Felkészítő: Törzsök József

Lajkó Zalán
Gárgyán Mercédesz
Csamangó Olivér

21. hely
22. hely
33. hely

Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes
Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülőknek, az Önkormányzatnak,
az iskola vezetőjének, tanárainak, az üllési „Suli” Alapítványnak és a
Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesületnek a támogatást.
Kocsisné Hecskó Ágnes
Természettudományi munkaközösség

Alsós hírek
Tavasz folyamán több tanulmányi versenyen is bizonyíthattak alsósaink. Ezek online és jelenléti megmérettetések voltak.
A 4. osztályosok a NyelvÉSZ megyei versenyen a középmezőnyben
végeztek. Legeredményesebb közülük Heintz Viola volt, akit 13.
helyre rangsoroltak a népes tábor résztvevői közül.
A Mozaik megyei tanulmányi versenyen természetismeret témakörben az 1. osztályos Kocsis Boldizsár a 13. helyen végzett.
A Curie megyei természettudományos online versenyen a 4. osztályos csapat eredményesen versenyzett.
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny iskolai fordulójában 16 alsós vett
részt sikerrel az eredményes felkészülést követően. A 2. osztályosok
közül Rafael Olga, a 3.-osok közül Sebők Zalán, a 4. osztályosok közül
Szabó Ádám teljesített a legjobban.
Ezt követte a Csólyospálosi Általános Iskola által szervezett megyei
matematikaverseny, ahol iskolánkat 2. osztálytól kezdődően 2-2 tanuló képviselte. A 2.-osok közül Márta Lili a 6. helyen végzett, a 4.
osztályos Kocsis Benedek az előkelő 2. helyet szerezte meg.
A Csongrád-Csanád megyei mesemondó versenyen Sztarek Benett
1. osztályos tanuló kiemelkedően szerepelt és a neves zsűri által hozott döntés alapján 4. helyezést ért el. Ezzel a meséjével korábban
már a Szegedi Agóra által meghirdetett Mesegyűrű mesemondó versenyen 2. helyezéssel jutalmazták.

8

A művészeti iskolák számára rendezett Fontos Sándor emléknapon
Farkas Fruzsina 4. osztályos tanuló különdíjat kapott meseillusztráció
kategóriában.
Az elért eredményekhez gratulálunk a gyerekeknek és az őket felkészítő Ótottné Vörös Zsuzsanna, Szolnoki Tünde, Ráczné Budai Márta,
Seresné Ritter Rita és Jász Márta tanító néniknek.
Lajkóné Tari Ágnes
munkaközösség-vezető

www.ulles.hu

Ovis, bölcsis hírek….röviden
Anyák napja
Ebben az évben rendhagyó módon felrúgtuk a sok éves hagyományt,
ezúttal a gyermekek egyénileg köszöntötték édesanyjukat. 2022.
május 2. és 5. között délutánonként, minden nap más-más csoport
tartotta az anyák napját: ahogy érkeztek az anyukák a gyerekekért,
5-10 perc meghitt összebújós köszöntés, finomság és kis ajándék
várt rájuk, ezzel köszöntötték a gyermekek édesanyjukat. Szem nem
maradt szárazon, a megható pillanatokat látva.

Dalos találkozó az erdőben
Egy országosan közzétett dalos találkozóra invitálták meg az ország
apraját – nagyját 2022.05.06-án „Énekelj az erdőben címmel.”
Kapcsolódva eme rendezvényhez ez alkalomból a Csigabiga Bölcsőde és Óvoda minden kis lakója kilátogatott a Bohn erdőbe, hogy ezen
a napon 10 órakor egy időben énekeljünk mindazokkal, akik csatlakoztak az eseményhez.
Sétával – erdőjárással, az erdő adta élménnyel töltöttük el ezt a kellemes délelőttöt, természetesen a piknik sem maradt el…
Köszönjük a segítséget az Önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a buszt, a Kedves Szülőknek a támogatást. Külön köszönetet szeretnénk mondani, Megyeri Árpádnak és csapatának, hogy
segítettek a biztonságos közlekedésben, valamint Farkas Milán családjának, akik hozzájárultak a nap sikeréhez.

Kísérletező délután
2022. május 11-én a nagycsoportosokkal ellátogattunk az iskolába,
ahol érdekes varázslatokkal várt minket Kocsisné Hecskó Ágnes tanár néni és a 7. osztályosok. Láthattunk kísérleteket vízzel, szódabikarbónával, ecettel, mosogatószerrel, tejjel. Készült kígyó, magától
felfújódott a lufi, hab keletkezett, a víz nem ömlött ki a pohárból lefelé
fordítva sem, a virág elszíneződött, a madárka pedig megállt az ujjunkon..
Nagy élmény volt a varázslatokban tevékenyen részt venni, köszönjük szépen!

Papírgyűjtés…
Sok kicsi sokra megy…..már sok alkalommal adott lehetőséget a
helyi STABIL SPED KFT és csapata, hogy a papírgyűjtést illetve
leadást számunkra megszervezte. Köszönettel tartozunk a STABIL
SPED KFT vezetőségének, hogy lehetőséget adtak, a papírgyűjtésre,
ezzel 56 fát sikerült megmentenünk kis csapatunknak…..és külön
köszönet a Kedves Szülőknek a sok-sok leadott papírért!

„Büszkeségeink”:
2022. május 11-én, szerdán délután az Írói Klub Anyák napja alkalmából tartott rendezvényén való szereplésre kaptak felkérést nagycsoportosaink. A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde képviseletében a
Manócska csoportból Huszár Natasa, Kormos Milán és Vér Levente,
a Katica csoportból pedig Fodor Jázmin és Palcsók Dóra vett részt az
eseményen. Mindannyian az alkalomhoz illő, szebbnél szebb versekkel készültek, melyeket bátran, ügyesen szavaltak el a közönségnek.
Felkészítő óvodapedagógusok: Jerneiné Masa Tünde, Fábián Nóra
Zita, Baló Éva és Sziráki Lászlóné.
Köszönjük a Kedves Szülőknek, akik időt energiát nem sajnálva segítették gyermekeiket. Külön köszönetet szeretnénk mondani az Írói
Klub tagjainak, illetve Dr Nyáriné Tajti Annának, köszönjük a sok-sok
finomságot is.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói
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Enni kell Röfi-ker !!

A minőségi húsok boltja.

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

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.

Családi események
Születési hírek
Baranyai Zoltánnak és Balogh Katalinnak
március 26-án – 3200 grammal Jella
nevű,

Nálunk Szép kártyával is, bankkártyával is,
készpénzzel is lehet fizetni.!

Ferenczi Istvánnak és Barna Aliznak április
28-án – 3300 grammal – Enikő nevű
gyermeke született.

Kérem figyeljék Facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/rofikerkft/),
valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

Üllés, Dorozsmai út 37.
+3630 9636882

Házasságkötési hírek
Vastag József és Tóth Zsuzsanna üllési lakosok május 14-én 30.
házassági évfordulós fogadalmat tettek.
Gratulálunk és további sok boldogságot kívánunk!

Halálozási hírek
Ungi János április 29-én 84 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Csodálatos ember vagy!
Csodálatos ember vagy,
rengeteg szeretet van a szívedben.
A szeretet, melegség és nyugalom
vegye körül a lelked.
Isten akarata és ereje kitartás és
türelmet teremjen benned!
Haska Andrea

Üllési Körkép lapzárta

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép 2022 JÚNIUSI számának lapzártája június 16-án, csütörtökön lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb CSÜTÖRTÖK 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

