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Pályázati felhívás

az

„Üllési Talentum” ösztöndíj megállapítására

Üllés Nagyközség Képviselő-testülete – a „Üllési Talentum” ösztöndíj
megalapításáról, a felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról” szóló 4/2022.(III.23.)önkormányzati rendelet alapján felhívást
tesz közzé a felsőoktatásban tanulók számára. (a rendelet elérhető a www.ulles.hu/Rendeletek oldalon)
A rendelet alapján az önkormányzati ösztöndíjra jogosult a tanuló,
ha szociálisan rászoruló, Üllés Nagyközségben állandó lakcímmel
rendelkezik, valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és 25. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be, az első diploma megszerzéséig.

A támogatásban részesíthetők köre
4. § Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
(1)
a) első évfolyamos pályázó esetén a hallgatói jogviszony
létesítésének igazolása; és a középiskolai bizonyítványa záró
évfolyamának az átlag-eredménye a 3,5 átlagot eléri,
b) magasabb évfolyamokon a pályázat benyújtását megelőző
szemesztert legalább 3,5 átlag-eredménnyel fejezte be,
c) aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott
rászorultsági feltételeknek megfelel.
(2) A rászorultság vizsgálata az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének négyszeresét (114.000 Ft/fő/hó) nem
haladja meg,
a) akinek családjában a lakhatást és megélhetést szolgáló vagyontárgyakon felüli ingó- és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg.
5. § Az elbírálásnál előnyt jelent:
(1)első évfolyamos pályázó estén:
a) országos tanulmányi versenyen helyezés elérése,
b) átlagot meghaladó kulturális, sportteljesítmény igazolása,
(2) magasabb évfolyamokon, aki:
a) szakterületén kimagasló eredményt ért el,
b) kutatómunkában vett részt,
c) tudományos publikációval rendelkezik, vagy
d) más módon kiemelkedő tevékenységében.

(3) A pályázat elbírálásakor előnyt élvez továbbá a pályázó, ha
a) családjában az eltartott családtagok száma 3 vagy több fő
b) eltartója, szülője tartósan beteg, rokkantnyugdíjas, vagy
egyedülálló
c) gyermeket nevel
d) kollégiumi ellátásban nem részesül.
6. § Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, aki az üllési, vagy
más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.”
A támogatás mértéke: Az ösztöndíj 10.000 Ft/hó összegig terjedhet.
A pályázatot a hallgató az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a kötelező mellékletekkel együtt 2022. szeptember 30-ig
nyújthatja be az Üllési Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy
postai úton. (a határidő elmulasztása jogvesztő) A formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető a
www.ulles.hu honlapról az „Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok”
link alatt. (Üllési Talentum ösztöndíj címen)
A pályázathoz minden esetben csatolni kell:
a) önéletrajzot,
b) ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
c) a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát, és
d) egyéb, az érdemi döntést elősegítő igazolásokat
e) Felsőfokú tanulmányait ez évben megkezdő pályázónak csatolnia kell a tizenkettedik év végi bizonyítványának másolatát
f) Felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak csatolnia kell az
előző év végi eredményéről szóló hiteles igazolást.
A pályázatról, a támogatás mértékéről a Képviselőtestület dönt
2022. év október 31-ig.
(a pirossal jelölt részek az előző évi pályázati felhíváshoz képest változtak)
Nagy Attila Gyula
polgármester

Testületi ülés volt
A Képviselőtestület június 21-én munkaterv szerinti ülést tartott.
A képviselők a nyílt ülés keretében döntöttek:
•
•

•
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a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról,
a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi tevékenységéről, a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű
Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2021. évi tevékenységéről, a Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása 2021. évi tevékenységéről,
a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális
Gyermekjóléti Központ 2021. évi tevékenységéről, a Támogató
Szolgálat 2021. évi tevékenységéről,

•
•

a szociális ellátások – a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2021. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról,
a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi intézményi
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról,

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 olvashatják.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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Az Üllési
Polgármesteri Hivatal
2022. évi nyári
igazgatási szünete

Hulladékgyűjtés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2022. augusztus 9-e és 23-a (keddi napok)
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpont: 2022. augusztus 2., 16. és 30. (keddi napok)
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
KÜLTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTÉS
2022-ben minden páratlan hét pénteki napon történik a szállítás.
Szállítási időpont: 2022. augusztus 5. és 19. (pénteki napok)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2022. február
14-i ülésén döntött az Üllési Polgármesteri Hivatal nyári és téli igazgatási szünetének elrendeléséről.
A döntés értelmében az Üllési Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási
szünete:
2022. augusztus 15-től augusztus 19-ig napjáig tart. (5 nap)
(Első munkanap: augusztus 22.)
A fenti időszakban az ügyfélfogadás szünetel, a Polgármesteri
Hivatal zárva tart.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Déryné
Művelődési Ház és Könyvtár

Konyhai hírek
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
(bővebb információ Üllés nagyközség Facebook oldalán található)

nyári nyitvatartása

Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Déryné Művelődési Ház
és Könyvtár nyári nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:
2022.08.01 - 2022.08.14. zárva
Egyéb napokon a nyitvatartás nem változik.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.

Állatorvosi ügyelet
2022. AUGUSZTUS

augusztus 6-7.
augusztus 13-14.
augusztus 20-21.
augusztus 27-28.

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

+36303245032
+36309653114
+36309986139
+36304879805

Alpolgármesteri
fogadóóra
Tisztelt Lakosok, Tisztelt Választópolgárok!
Értesítem Önöket, hogy 2022. augusztus 1-én 16-18 óráig tartok
alpolgármesteri fogadóórát a Napos Piac épületében.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila
alpolgármester
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Falugazdász hírek
Megváltoznak a szántóföldi
vetésváltás szabályai

2022 őszi vetések megtervezésekor már figyelembe kell venni a
2023-tól érvényes vetésváltási szabályokat. A jelenlegi kölcsönös
megfeleltetésben is szereplő, vetésváltásra vonatkozó előírás némileg átalakul, amelyet 2023-tól minden 10 hektárnál nagyobb szántóterületet művelő gazdálkodónak alkalmaznia kell.
A tárgyalások eredményeképpen 2023-tól a jelenleg érvényes, az
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet által előírt vetésváltási szabályok
az alábbiak szerint változnak. Főszabályként a gazdálkodóknak a
vetésváltást minden évben az összes szántóföldi táblájukon el kell
végezniük. Ugyanakkor élhetnek azzal a rugalmassággal, miszerint
egy naptári évben elegendő az adott gazdaság szántóföldi területének legalább 1/3-ad részén (33,33%-án) az előző évhez képest más
növénykultúrát termeszteni. A minden egyes táblát magában foglaló
vetésváltás így legfeljebb 3 év alatt meg kell, hogy történjen. Vagyis a harmadik év végére minden egyes szántóföldi táblán legalább
egyszer más növénykultúrát kell termeszteni. Növény- és talajvédelmi szempontból kritikus jelentőségű, hogy bizonyos növények
semmiképpen nem kerülhetnek ugyanarra a területre két egymást
követő évben, ezek:
burgonya, napraforgó, repce, szója, cukorrépa, olajtök és dinnye.
A hibridkukorica vetőmag előállítás céljából termesztett kukorica 4 egymást követő évben termeszthető ugyanazon a területen.
A növénytermesztés mindennapi valóságában komoly szerepe van
annak, hogy a vetésváltásba a másodvetés is beilleszthető.
A vetésváltási szabályokat egyáltalán nem kell alkalmazni, a
mentesülő üzem- és területtípusok a következők:
• a 10 hektárnál kisebb szántóterületet művelő gazdálkodók,
vagy
• amennyiben a gazdálkodó a művelt szántóterületének több
mint 75 százalékát gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére, parlagon hagyott földterületként, hüvelyes növények termesztésére vagy e célok közül többre is
használja, vagy
• amennyiben a gazdálkodó támogatható mezőgazdasági területének több mint 75 százaléka állandó gyepterület és azt
gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére
vagy az év, illetve a növénytermesztési ciklus jelentős részé-

ben vízzel elárasztott növények termesztésére vagy ezek kombinációjára használják;
• évelő szántóföldi kultúrák;
• parlagon hagyott terület.

Területalapú támogatással
kapcsolatos határidők:
•

Másodvetések bejelentése: Az egységes kérelemben adatváltozásként kell bejelenteni a másod kultúra tényleges vetését – majd a betakarítást/beforgatást is – 15 napon belül
elektronikus úton.
Helyszíni ellenőrzések, tapasztalatok: A Magyar Államkincstár ellenőrei folyamatosan szemlézik, mérik a területeket, ezért kérném a
Tisztelt Földhasználókat, hogy területeiket tartsák gyommentesen!
Amennyiben az ellenőr erősen gyomos ( vaddohány, parlagfű) területet észlel, területalapú támogatás szankciót von maga után. Leggyakoribb hiba a pihentetésre beadott területet nem tartják tisztán.
• Fontos, hogy a helyszíni ellenőrzésről kiküldött jegyzőkönyvre
minden esetben tegyünk észrevételt, amely elsősorban ügyfélkapura érkezik! Sok esetben a támogatási összeg kifizetése
függhet tőle.
• A fűszerpaprika-termelők ismét igényelhetik a csekély összegű
támogatást fémzárolt vetőmag vásárlására
A támogatási kérelmet elektronikusan 2022. május 1. –2022.
augusztus 5. között lehet benyújtani.
Augusztusi ügyfélfogadás:
2022.08.01-05-ig telefonos ügyintézés
a művelődési ház zárva tartása miatt.
2022.08.08-15-ig szabadság miatt
ügyfélfogadás szünetel.
2022.08.22-től ügyfélfogadás:
hétfő, kedd: 8-16.00-ig
2022.08.28-tól ügyfélfogadás:
hétfő, kedd: 8-16.00-ig
csütörtök: 8-16.00-ig tart.
Halász Zsolt 30/ 337-2535
Czakóné Dudás Mónika 70/ 489-3853

Szociális Központ Hírei
2022.06.24. napján az üllési horgásztó- és pihenőparkban megtartottuk a már hagyománnyá vált nyári tóparti piknikünket a nappali ellátásban résztvevőkkel. Szép napos időben volt részünk. A bográcsban
idén paprikás krumpli főtt, ami nagy sikert aratott. Időseinknek hála
házi készítésű süteménnyel zártuk a bőséges ebédet. Meghívásunkat elfogadta Csótiné Ördög Edit Intézményvezető Asszony, Dr. Borbás Zsuzsanna Jegyző Asszony, és Nagy Attila Gyula Polgármester
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Úr, így együtt ünnepelhettünk ezen a szép napon. Ebéd után pihentünk, beszélgettünk. A friss levegőtől kissé fáradtan, de jókedvűen
és élményekkel telve tértünk haza, jövő nyáron megismételjük ezt a
sikeres programot.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézménye

www.ulles.hu

Közösségépítő Kultúránk

A Petőfi Klub keretében a Nemzeti Művelődési Intézet által indított, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának Lázár Ervin Programja támogatásával Üllésről 40
fő látóúton vehetett részt. A támogatás
keretében a Nemzeti Művelődési Intézet
Csongrád-Csanád megyei igazgatójának és
munkatársainak irányításával és Meszesné Volkovics Szilvia vezetésével a
csoport Kiscsőszre látogatott el,
ahol nem mindennapi élményben
volt része. A kiscsőszi település kb.
111 fős lakossággal rendelkezik és
az ezen a napon ott lévő vendégek
száma többszörösen meghaladta a
lakosságszámot. Az esemény célja
az volt, hogy a résztvevők megismerjék a közművelődés kultúraközvetítő, közösségépítő szerepét,
megtapasztalják az előadó-művészeti tevékenységek kulturális, közösségmegtartó erejét. Jó példát
lássunk arra, hogy egy ekkora
település teljes lakosságának
összefogásával, egy elhivatott
egyesülettel életben tud maradni,
sőt fejlődésnek tud indulni, jó
ötletekkel, más településekkel
való együttműködéssel mintát
szolgáltathat. Megismertük az Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület
évtizedes
munkáját,
hogyan
folytatják a magyar néphagyomány
kutatását, átörökítését, hogyan
vált az egyesület munkája egyre
szerteágazóbbá és több távoli
országban is ismertté. Hogyan
szervezik
a
néptáncoktatást,
továbbképzéseket, hogyan alakították ki a kapcsolatot a határon túli
magyar hagyományőrzőkkel, különböző szervezetekkel, egyesületekkel, hogyan valósítják meg a több
mint 300 főt számláló nemzetközi
népzenei tábort, amelynek életébe
mi is betekinthettünk a látogatás
alatt. Megtekinthettük a Kiscsőszi
Interaktív Falumúzeumot, amely a
rendezvények, képzések egyik fő
színtere. A múzeumnak részei az
istállók is, amelyekben élő, valóságos állatokkal mintázható a régi falusi gazdálkodó életmód. A szakmai
út alatt megtekinthettünk számos
kiállítást pl. több mint száz éves

népviseleteket tartalmazó gyűjteményt is,
betekinthettünk a helyi kézműveskedésbe,
láthattuk a helyi értékeket. A közösségi
élmény mellett művészeti élményben is
volt részünk, részt vehettünk népzeni és
néptánc programon, koncerten. A programsorozat hozzájárult ahhoz, hogy új dolgokat
látva tapasztalatokat, ötleteket, élménye-

ket szerezve gazdagodjunk és a kultúra, a
művelődés, a műveltség és a közösségek
sokszínűségét lássuk és láttassuk.
(a kiscsőszi szakmai útról készült képek az 1.
oldalon tekinthetők meg)
Meszesné Volkovics Szilvia ig.

DOLGOZ Z
VE LÜ N K!
NYITOTT POZÍCIÓ
Raktáros
Sofőr (C+E jogosítvány)
Takarító munkakör (részmunkaidő)
JELENTKEZZ A 30/349-1745-ÖS
TELEFONSZÁMON
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Néptánctábor Üllésen
Már mintegy 18 éve szervezünk nyári tánctáborokat Üllésen, az Erdei
iskolában, és a hosszú évek alatt több száz táncos fordult meg a
táborainkban. Nemcsak üllésiek, hanem a környező településekről,
sőt a határon túlról is érkeztek hozzánk táborozók. Többen évek óta
járnak hozzánk, de vannak, akik már nem tanulni jönnek, csak a nosztalgia, a régi táborok emlékei miatt keresnek fel bennünket. A tábor
jó alkalom arra, hogy a gyerekek kicsit kiszakadjanak otthonról, önállósághoz szokjanak, közös élményekhez jussanak, és természetesen
néptáncot tanuljanak. Reméljük, még hosszú időn keresztül tudjuk
biztosítani mindezt.
Idei táborunkat június 27-től július 1-ig tartottuk, amelynek megszervezését és táncosaink kedvezményes részvételét az Erzsébet
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz, a Csoóri Sándor
Alaphoz benyújtott pályázatunk, illetve az Üllési Fonó Alapítvány
támogatása tette lehetővé. Tavaly még kicsit kevesebben voltunk
a sok lezárás után, de most szerencsére lehetőségünk nyílt, hogy
a korábban megszokott módon tartsuk meg néptánctáborunkat, és
ezáltal a létszámunk is szépen megszaporodott. Az üllésieken kívül
voltak táncosok Kiszomborról is, akikkel úgy gondolom, még sokszor
fogunk találkozni. Ez a néhány vidáman, táncokkal eltöltött nap végre
feledtette velünk az elmúlt időszak lezárásait, lelki megpróbáltatásait, és feltöltött bennünket minden szempontból.
A jelentkező nagy létszámú diáksereget 3 csoportra osztottuk, ahol
különböző korosztályokban más-más tájegység táncait tanulhatták
a táncosok.
Az első korosztályba az 1-2-3. osztályosok kerültek, ahol Péterné
Juhari Ágota segítségével ismerkedtek játékokkal, bukovinai körtáncokkal és páros táncokkal. Számukra sokkal kevesebb volt a
táncoktatás, inkább a játékosság dominált, illetve több kézműves
tevékenység.
A második korosztályban 4-5. osztályosok dolgoztak. Ótottné Vörös
Zsuzsanna és jómagam Bodrogköz vidékének táncaiból, dalaiból,
hagyományaiból tanítottunk a gyerekeknek lassú és friss csárdást,
valamint verbunkot. Nekik már sokkal több volt a táncos foglalkozás, de időnként kézműves foglalkozásokon pihenhettek és élhették
ki kreativitásukat. A kézműves foglakozások témája is korosztályokhoz volt kötve, Czékus-Deme Zita tanárnő és Tóth Ágnes tanítónő a
gyerekek életkori sajátosságait is figyelembe vette a foglalkozások
tervezésekor. Az első két korosztályban fonalkutyát, népviseletes babát, bőrszütyőt, kalárist készítettek a gyerekek. Zita néni és Ági néni
munkáját 3 középiskolás diák, Vereb Denissza, Berczeli Lili és Zámbó
Anita Vivien segítette.
A legidősebb korosztály a Szilágyság táncaival foglalkozott. A valamikori Partiumhoz tartozó terület táncaival, dalaival Zádori Zsuzsanna és Hajnal János ismertette meg őket. Ehhez már nagyobb állóképességre és tánctechnikai tudásra volt szükség, ezért az oktatók
mindig komplex bemelegítéssel és technikai fejlesztéssel kezdték a
próbákat. A próbákon tanultak lassú és friss csárdást, vagy ahogy
ezen a vidéken nevezik félfordulót és ugrálóst.
A nehéz, folyamatos koncentrációt igénylő táncpróbákat pihenésképpen időnként kézműves foglakozások szakították meg. A lányok
cipős zsákot készítettek, a fiúk pedig Hajnal János útmutatásával
karikás ostort fontak.

A táncoktatás mellett mindig voltak szabadidős programok, amelyek a szórakozást szolgálták, hogy gyermekeink jól érezzék magukat. Állandó programunk a tréfás vetélkedő, amelyet idén egy kicsit
másképp bonyolítottunk le: nem sorverseny formájában, hanem
több állomásos akadályversenyként. Volt aktivity, pingponglabda
egyensúlyozása tollasütőn, ugróiskola zenére, nehezítésként tojásakadályokkal, célba dobás, hulahopp karika továbbadása kéz nélkül,
népviseletek felismerése. Szintén állandó programunk a táncház,
ahol a Rézhúros banda muzsikájára szórakozhattak kicsik és nagyok
önfeledten, felhasználva a táborban tanultakat is. A legjobban várt
program a Ki mit tud? volt, amelyre már otthon elkezdtek készülődni a gyerekek. Egyesek néptánccal vagy énekkel készültek, volt, aki
történelem tudásával kápráztatott el bennünket, egyik táncoktatónk,
Hajnal János pedig nemcsak néptánctudásával, hanem klarinét játékával is szórakoztatott minket. Erre az estére újra összeállt az egyesített, több generációból álló lánykar, akik a jubileumi műsoron bemutatott magyarbődi karikázót táncolták el. Az est lényege a vidámság,
és a megmutatkozás lehetősége volt. A gyerekek mindig tapssal
jutalmazták társaik produkcióját, és a tábori zsűri apró jutalmakat
osztott a fellépő tanulóknak.
Szintén nagyon szeretik a gyerekek és nagyon várták most is a
strandprogramot. Már évek óta visszatérő vendégek vagyunk a
mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőben, ahol egy egész délután
töltöttünk el vidáman lubickolva a fürdő medencéiben. Előtte lévő
napokon, mintegy ”bemelegítésként” és a nagy meleg miatt, délutáni locsolkodást tartottunk a tábor területén. Öröm volt látni a sok
vidám, mosolygós arcot, ahogy önfeledten locsolták egymást, és
szaladgáltak a szóró hűs vízpermete alatt.
Idén újra megrendeztük az éjszakai számháborút, ahol zseblámpák
segítségével kellett leolvasni az ellenfél játékosainak számát. Nagyon pörgős és vidám estéket töltöttek így el a diákok.
A tábor zárásaként egy mindent eldöntő szellemi vetélkedőben mérhették össze tudásukat a csapatok, és végül mindenki jutalomban
részesült: emléklapot és feliratos pólót kaptak.
Úgy gondolom, mindenki elfáradva, de élményekkel telve tért haza,
és sokan már most a jövő évi tábort tervezgetik. Szeretnénk köszönetet mondani a tábor megvalósításához nyújtott támogatásukért illetve segítségükért Hódiné Vass Magdolna igazgatónőnek, Sápi Zoltán
igazgató úrnak, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványnak, a Csoóri Sándor Alapnak, az Üllési Fonó Alapítványnak,
Üllés Nagyközség Önkormányzatának, az Önkormányzati Konyha dolgozóinak, Meszesné Volkovics Szilviának, a Déryné Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatónőjének, valamint munkatársainak, a Technikai
csoportnak, a Maróti Heg-Szi Kft-nek, s-Paw Bt-nek, Vitamin Kertész
Kft-nek, a Farkas Kertészetnek, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőnek, Ocskó Ágotának, Simon Zsoltnak, Vass Hajnalkának, Kovács Rékának, Szabó-Kántor Veronikának, Péterné Juhari Ágotának,
Zádori Zsuzsannának, Czékus-Deme Zitának, Ótottné Vörös Zsuzsannának, Hajnal Jánosnak, Berczeli Lilinek, Vereb Denisszának, Zámbó
Anita Viviennek, Tóth Barnabásnak, Hódi Kristófnak és mindenkinek,
aki segítette és támogatta táborunk megvalósulását.
(a táborról készült képet az 1. oldalon tekinthetik meg)
A szervezők nevében Ótott Zsolt

Tudnivalók a https://ulles.hu/component/phocadownload/category/1556-nepszamlalas2022 link alatt olvashatók.
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Iskolai hírek - Év vége
Iskolánk tanulói a 2021/2022-es tanévben is nagyon sok versenyen
szerepeltek sikeresen. A legjobban teljesítőknek a tanévzáró ünnepségen átaduk az iskolánk ifjú tudós díjait:
Ifjú Matematikus, Nyelvész és Természettudós: Kocsis Benedek
Ifjú Természettudós, Irodalmár: Nagy Regina
Ifjú Természettudós, Történész: Börcsök Bence
Ifjú Nyelvész, Történész: Czékus Brenda
Ifjú Nyelvész, Természettudós: Gárgyán Mercédesz, Lajkó Sára, Sári
Zita, Wascher Alina
Ifjú Biológus, Történész: Kocsis Nikolett
Ifjú Biológus: Simon Kata, Terhes Gréta
Ifjú Informatikus: Farkas Letícia
Ifjú Irodalmár: Farkas Zsóka, Juhász Hédi, Sztarek Benett, Sztarek
Fanni
Ifjú Matematikus: Márta Lilien
Ifjú Nyelvész: Bigors Richárd, Dobai Henrietta, Dobi Zalán, Gyöngyösi Noémi, Heintz Viola, Horváth Kristóf, Kovács Annamária, Lajkó
Balázs, Lajkó Lia, Nagy Fruzsina, Sós Vanessza
Ifjú Természettudós: Bálint Jázmin, Baranyi Nándor, Börcsök Csaba,
Csamangó Olivér, Fodor Lili, Kocsis Boldizsár, Lajkó Leó, Lajkó Zalán,
Szabó Ádám, Szalai Vanda, Vass Boglárka
Ifjú Történész: Nagy Patrik, Nagy Zsanett.
Az „Üllési Suli” Alapítvány Fontos-díjasa a 2021/2022-es tanévben Gárgyán Mercédesz 7. osztályos tanuló, aki
a Hevesy György megyei kémiaverseny 22. helyezettje lett,
a Titok országos angol nyelvi levelezős verseny csapatversenyében
csapattársával a 4. helyen 99%-os megoldással végzett,
a XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójában az 1. helyen végzett,

a XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny országos döntőjében 36 hetedik osztályos versenyző között a 22. helyet érte el 88%-os teljesítménnyel.
Mercédesz a Fontos-díj mellé ötvenezer forintos pénzjutalmat kapott.
Jutalomkönyveket osztottunk azoknak a diákoknak, akik a
2021/2022-es tanévben minden tantárgyból jeles vagy kitűnő
eredményt értek el, és példamutató magatartást tanúsítottak.
Az 1. osztályban: Antalfi Zoé, Baksai Liliána, Baksai Mihály, Barakonyi
Viktória, Brutyó Vanessza, Farkas Hanga, Fiser Lara, Kocsis Boldizsár, Peták Nanett, Székely András, Szolnoki Áron, Sztarek Benett,
Tandari Réka, Zádori Alíz, Zádori Maja, Zámbó Hédi.
A 2. osztályban: Borbély Zselyke, Márta Lilien, Nagy Attila, Szabó
Borka.
A 3. osztályban: Fodor Bálint, Gárgyán Cintia, Gyuris Lara, Szunyog
Lea, Takács Vivien, Ujvári Dénes.
A 4. osztályban: Csamangó Zoé, Gyöngyösi Alíz, Jójárt Máté, KékesSzabó Mira, Kocsis Benedek, Lajkó Leó, Németh Tímea.
Az 5. osztályban: Lajkó Sára.
A 6. osztályban: Dobi Zalán, Mészáros Fanni, Nagy Dorina, Nagy Patrik, Német Zoé, Sztarek Fanni.
A 7. osztályban: Czékus Brenda, Gárgyán Mercédesz, Juhász Hédi,
Lajkó Lia.
A 8. osztályban: Szalai Vanda.
Az Alapfokú Művészeti Iskolában a 2021-2022-es tanévben a következő tanulók kaptak jutalomkönyveket:
Gitár tanszakon: Dobi Zalán és Baranyi Nándor.
Néptánc tanszakon: Balaj Bianka, Börcsök Ádám, Dobai Henrietta,
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Gyuris Vanda, Nagy Fruzsina, Simon Flóra, Simon Kata, Székács Gergő, Sztojka Zolti, Ujvári Dénes.
Az Év táncosa elismerést Csamangó Zoé, Fodor Bálint, Gyöngyösi
Noémi, Gyuris Lara, Nagy Gábor, Sós Vanessza és Tóth Barnabás
kapták.
Szeretnénk megköszönni a VÉSZ Egyesületnek, hogy ebben az évben az „ÜLLÉS REMÉNYSÉGE” Díjat és a díjjal járó ötvenezer forint
pénzjutalmat Szalai Vanda 8. osztályos tanulónknak adományozta.
Az iskola nevelő-oktató munkája nem lehet eredményes a szülők
nélkül, melyért elismerésünket és köszönetünket fejeztük ki a ballagáson és az évzáró ünnepségen azoknak a negyedik és nyolcadik
osztályos tanulók szüleinek, akik az iskolai- és osztályprogramok előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában segítettek.
A 4. osztályban a következő szülőknek köszöntük meg a munkájukat: Bálintné Dékány Mónika, Gyöngyösiné Simon Mariann, Huszár Szimonetta, Kékes-Szabó Anita, Kocsis Beáta, Kocsis-Magyar
Viktória, Lajkó Zoltánné, Ördögh László, Ördöghné Szekeres Tímea,
Szabó-Kántor Veronika, Tandariné Balog Angéla.
A 8. osztályban a következő szülőknek köszöntük meg a munkájukat: Battancs Melinda és Kálmán Szilveszter, Bogyó Anita, Farkas
Mónika, Gyurisné Kovács Katalin és Gyuris Krisztián, Kéfer Andrea,
Peták Antalné, Simon Jánosné, Simon Zsolt, Szalainé Ménesi Emese, Sztarek Anikó és Sztarek Jánosné, Tordainé Kovács Réka, Turányi Andrea, Wascher Zsuzsanna, Zsemberi Istvánné
Szeretném megköszönni a Fontos Sándor Általános Iskola pedagógusainak és minden dolgozójának, a Szülői Munkaközösség testületének, a diákok szüleinek, Nagy Attila Gyula polgármester úrnak,
Juhász Attila alpolgármester úrnak, dr. Borbás Zsuzsanna jegyzőnőnek, az Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
és dolgozóinak, a Technikai csoportnak, az Önkormányzati Konyha
alkalmazottainak, a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak, a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak, az Alkotóháznak,
dr. Csonka Erikának és az egészségügyi dolgozóknak, a védőnőknek,
a gyógyszertár munkatársainak, dr. Nagy Editnek, Czakó Petrának,
az Üllési Plébánia munkatársainak, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Homokháti Szociális Központ dolgozóinak, a
ZÖLDÜ(L)LÉS Környezetvédő Egyesületnek, az „Üllési Suli” Alapítványnak, a FONÓ Alapítványnak, a VÉSZ Egyesületnek, a Tesz-Vesz
Közhasznú Egyesületnek, az Üllési Gázüzem dolgozóinak, a Mórahal-

mi Egészségfejlesztési Iroda munkatársainak a 2021/2022-es tanév
során nyújtott támogatásukat, segítségüket.
Sikeres pályázatnak köszönhetően iskolánk elektromos hálózata
megújul, a munkálatok augusztusban fognak elkezdődni, és remélhetőleg szeptemberre befejeződnek. Szeretnék köszönetet mondani
az iskola tantermeinek gyors kipakolásában kollégáimnak, az iskola
technikai dolgozóinak és a szülőknek: Baksai Mihálynak, Lajkó Zsoltnak, Nagy Gábornak, Német Tibornak, Peták Márkónak és Máriási
Gábor tanulónak.

A 2022/2023-as tanév előkészítése
Nyári ügyelet a központi / Radnai utcai iskolában
2022. 07. 13. 9-13 óráig
2022. 07. 27. 9-13 óráig
2022. 08. 10. 9-13 óráig
2022. 08. 24. 9-13 óráig
Tankönyvosztás
2022. augusztus 24-én 8 órától 17 óráig tankönyvosztás lesz a Radnai
utcai iskolában, a tankönyvek minden tanuló számára ingyenesek.
Javítóvizsga
2022. augusztus 25-én 8 órától javítóvizsga lesz a központi épületben
(Dorozsmai út 53.).
„Iskolanyitogató”
2022. augusztus 26-án 9 órától 12 óráig játékos foglalkozás keretében bemutatjuk az iskolát a leendő első osztályosoknak és szüleiknek.
Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket a Radnai utcai épületben.
Évnyitó
A tanévnyitó ünnepség 2022. szeptember 1-jén (csütörtökön) 8 órakor lesz a központi iskolában. Az elektromos hálózat felújítása miatt
az osztályfőnökök értesíteni fogják a tanulóinkat és a szüleiket, ha
bármilyen változás következik be a tanév kezdésével (helyszín) kapcsolatban.
Kellemes, tartalmas nyári szünetet kívánok mindenkinek!
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

Iskoláztatási települési támogatás
Tájékoztatom a szülőket, hogy Üllés Nagyközség Képviselőtestületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 14/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelete alapján
gyermekenként 6.000 Ft összegű iskoláztatási települési támogatás állapítható meg annak a szülőnek, akinek
• a gyermekének nem került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és
• gyermekével Üllés nagyközségben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
• gyermekének nappali rendszerű alap- vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben jogviszonya van – az intézmény nevét a kérelem nyomtatványon fel kell tüntetni - és 20.
életévét még nem töltötte be és
• a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át, azaz az 85.500 Ft-ot, a gyermekét egyedül nevelő
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szülő családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 350 %-át, azaz 99.750 Ft-ot.
Az iskoláztatási települési támogatás iránti kérelem a polgármesteri hivatal szociális irodájában 2022. augusztus 1. napjától 2022.
szeptember 15. napjáig nyújtható be. A kérelemhez szükséges
mellékelni
• gyermek 16. életévének betöltésétől iskolalátogatási igazolást,
amely igazolja, hogy a gyermek nappali rendszerű oktatási intézményben folytat tanulmányokat,
• a szülő(k) előző havi nettó jövedelmét.
A kérelem nyomtatvány (települési támogatás) átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy letölthető honlapunkról http://
ulles.hu/ugyintezes-letoltheto-nyomtavanyok/szocialis-ugyek oldalról.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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DÖK-kirándulás
A Diákönkormányzat utolsó programja ebben a tanévben a hagyományos jutalomkirándulás volt június 15-én. Szabadkára és Palicsra
látogattunk el. Az utazók a DÖK-képviselők mellett a megyei, országos versenyeken jól szereplő, és a közösségi munkában kiemelkedő
gyerekek voltak.
A határt Tompánál léptük át, szerencsére nagyon keveset kellett várnunk. Hamarosan Szabadkára értünk, ahol a központi parkolóban várt
bennünket régi kedves ismerősünk, Hulló István, a Szabadkai Városi
Múzeum nyugalmazott igazgatója. Ő vállalta, hogy idegenvezetőnk
lesz a városban. Először a szecessziós stílusban épült Városházát
tekintettük meg. A főbejáraton belépve márványlépcsőkön mentünk
fel az első emeletre, a díszterembe. Szájtátva gyönyörködtünk a százéves bútorzatban, az ólomüveg ablakokban, amelyek 16 uralkodó,
politikus képét ábrázolják. A díszterem után egy kisebb termet is
megtekinthettünk. Ezután a városban tettünk egy rövid sétát, ellátogattunk többek között a főtérre, a Kosztolányi Dezső Gimnáziumhoz,
a Zsinagógához.

Második állomásunk a Palicsi Állatkert volt, ami a Palicsi-tó mellett
helyezkedik el. Úgy éreztük magunkat, mintha egy botanikus kertbe
csöppentünk volna, ahol számos őshonos faj mellett rengeteg virágos növény szegélyezte utunkat. Több, mint 150 állatfaj él ebben
a csodás környezetben. Ezután a sétától és a hőségtől kitikkadva
fagyival hűsítettük magunkat a tóparton.
Szerencsés és rövid ideig tartó határátlépés után fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza.
Szeretnék hatalmas köszönetet mondani Üllés Nagyközség Önkormányzatának, Nagy Attila Gyula polgármester úrnak és Dr. Borbás
Zsuzsanna jegyző asszonynak, hogy számunkra az útiköltséget és
az utazáshoz szükséges járműveket biztosították. Köszönöm szépen
kollégáimnak, Hódiné Vass Magdolnának, Kocsisné Hecskó Ágnesnek, Megyeri Péternek, Ótott Zsoltnak, hogy segítségemre voltak a
gyerekek kíséretében, és köszönet Dudás Ferencnek is a biztonságos utaztatásért.
Diákönkormányzat, Ótottné Vörös Zsuzsanna

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény pénzbeli
támogatása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 20/A. § szerint:
• azon gyermekek, akik 2022. augusztus 1. napján Üllés Nagyközség Jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 6.000 Ft alapösszegű pénzbeli
támogatásban részesülnek,
• azon gyermekek, akik 2022. augusztus 1. napján Üllés Nagyközség jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, 6.500 Ft emelt összegű pénzbeli támogatásban részesülnek.
A pénzbeli támogatást 2022. augusztus 25-ig az Üllési Polgármesteri
Hivatal postai úton a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők részére megküldi.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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ERASMUS+ találkozók:
Iskolánk 2013-ban nyert először támogatást egy “COMENIUS”
multilaterális iskolai együttműködésre. A pályázat időtartama 2 év
volt és a koordinátora Isa Resber. 2019-ben egy olyan Erasmus
pályázatot is benyújtottunk melynek a koordinátora szintén ő volt.
2015-ben egy buszos utazás keretében közel 50 fővel vettünk részt a
kütahyai találkozón. Majd 2022 június 5-10. között Kütahyába utazhattunk ismét. Most viszont repülővel utaztunk és összesen 12 diák,
4 felnőtt kíséretében.
Összegzés a kütahyai találkozóról, a diákok beszámolói alapján:
Nagyon örültem a hírnek, amikor megtudtam, hogy elutazhatok
Törökországba. Nagyon vártam már, hogy repülőre ülhessek, mert
én még nem utaztam ezzel soha. Amikor a reptérhez értünk, akkor
sokat kellett várni, de megérte, a repülőből csodálatos volt látni azt,
amiket mi a földről nem láthatunk.(Lajkó Lia)
Hatalmas élmény volt ez a hat nap. Annyi mindent tanultam és annyi
mindennel lettem gazdagabb, hogy én sem hiszem el.
Mikor elindultunk nagyon féltem, valahogy addig bele sem gondoltam, hogy repülőre szállok és a sok várakozás közben tudatosult bennem, hogy én tényleg repülőre ülök, ami pánikot keltett bennem. Repülés közben már megnyugodtam és mikor leszálltunk büszke voltam
magamra, hogy megcsináltam, de az eszembe sem mert jutni, hogy
visszafelé még egyszer meg kell csinálni. Mikor Isztambulba értünk
nem is hittem el, hogy tényleg ott vagyok. Az első, ami már a repülőtéren feltűnt, a kissé furcsa közlekedés. Gondoltam, hogy egy ekkora
városban másmilyen a közlekedés, mint itthon, de nem tudtam, hogy
ennyire. Úgyhogy az utcán nagyon figyelmesen kellett mennünk.
Nehezen tudnék választani, hogy melyik volt a kedvenc napom, de
ha muszály lenne, talán a hétfőt mondanám. A hajókázáson nagyon
jól éreztem magam és annyira durva volt, hogy a Boszporuszt eddig

csak TV-ben láttam és most már elmondhatom, hogy jártam ott. A
mecsetek voltak a másik kedvenceim hétfőn, mivel én nagy török
sorozat rajongó vagyok így sok mindent tudtam kötni ezekhez. Az
Isztambul-i szállás elég modern volt, ami tetszett és reggelinél meg
is kóstoltam a török teát is. A Kütahyai iskolában kedvesek voltak
hozzánk, jókat tudtunk beszélgetni, barátkozni és a programok is
tetszettek. A márványfestés nagyon érdekes volt, és volt egy bácsi
is, aki zenélt nekünk. Én imádom a török zenéket szerintem nagyon
szépek és engem mindig megnyugtatnak. Kedden a medencézés is
remek program volt, a kütahyai szállásunk is tetszett. Szerdán a buli
jól sikerült, Isa nagyon vicces és aranyos volt, ahogy táncolt. Ami
még nagyon jó volt és nekem sokat adott ahhoz, hogy jól érezzem
magam, az a magyar társaság. Voltak, akiket nem ismertem 6. és
8.-osztályosokat és most kicsit jobban megtudtuk ismerni egymást.
Ez egy nagyon nagy kaland volt és nekem ez az eddigi kedvenc
erasmusos kirándulásom, mert ez a hely tetszett a legjobban, ebben
a társaságban éreztem magam legjobban, és mert leküzdöttem a félelmeimet. (Juhász Hédi)
Küthayában meglátogattunk egy török iskolát is, ahol tanítottak nekünk török táncot, kaptunk török süteményeket, ami annyira nem
ízlett, de ez az én véleményem. Ami viszont nagyon tetszett, az a
dobozos víz volt. Az iskolában voltak sorversenyek és röplabdáztunk is. Itt tudtuk gyakorolni az angol beszédet, sokat beszélgettünk
a török gyerekekkel. Voltunk olyan helyen is, ahol kipróbálhattuk a
márványfestést. Ettünk egy olyan étteremben, ami forgott. Több étteremben nekem nem nagyon ízlettek az ételek, mert nagyon füstöltek voltak a húsok, amit én nem szeretek. Nagyon sokat buszoztunk
a kirándulás alatt. Gyönyörű volt mindenhol a kilátás. Utolsó előtti
nap abban az étteremben, ahol vacsoráztunk, vacsora után lehetett
táncolni és fotózkodni. Voltunk egy romvárosban, és bevásárlóközpontba is mentünk az utolsó napon.
Összességében nagyon tetszett a repülőút is és a kirándulás is. Először utaztam
repülőgéppel és nagyon élveztem.
(Mészáros Fruzsina)
Egyik osztálytársammal nagyon jóba lettünk
a lengyelekkel, akikkel az utolsó nap éjfélkor
elbúcsúztunk egymástól. De sajnos péntek
hajnalban visszaindultunk a repülőtérre,
hogy elhagyjuk ezt a rendkívüli várost. Hazaféle megálltunk ebédelni, majdnem mindenki
rántotthúst evett. Ahogy onnan elindultunk
hazáig szakadt az eső, de mikor hazaértünk
akkor kezdett csak hiányozni igazán a hely
ahol egy hetet töltöttünk.(Szalai Vanda)
Az Erasmus+ által biztosított törökországi
kirándulás nem volt mindennapi, felejthetetlen élményeket adott számomra. Csak
sajnálni tudom azokat, akik kihagyták vagy
pedig kimaradtak ebből a lehetőségből, mivel rengeteg tapasztalatot is lehet szerezni a
rengeteg játék, szórakozás mellett. Mindenki eszméletlenül kedves, megértő volt velünk a kirándulás alatt, ami segítette a csapat érzelmi jólétét. A táj pedig káprázatos
volt. Szavakba önthetetlen, hogy mennyivel
másabb, mint a magyar környék, mennyivel szokatlanabb, de ettől teszi az egészet
olyan izgalmassá. Remélem a jövő évben is
lesz lehetőségem elmenni ezekre az utakra,
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aki pedig idén nem tette meg, jövőre mindenféleképpen legyen rajta
a bakancslistáján! (Dedovics Zalán)
2022. június 5.-én vasárnap elindultunk Üllésről a reptérre. Életemben először repültem. Nagyon tetszett és felejthetetlen emlék lesz
ez a repülés és az egész út számomra. Isztanbulban egy 4 csillagos szállodában szálltunk meg, nagyon kényelmes volt és finom volt
reggeli! Hétfőn hajókáztunk a Boszporuszon és a hajón buliztunk.
Utána a Hangia Sophiát néztük meg, a Szultáni palotát és végül a
Kék mecsetet. Szerdán ősi építményeket, egy Zeusz templomot és
egy ókori színházat tekintettünk meg. Csütörtökön az iskolában egy
ügyességi versenyen vettünk részt, ahol az egyik játékban a spanyolokkal holtversenyt játszottunk és így mind a két csapat arany érmet
kaphatott. Délután bevásárolni voltunk és este még elbúcsúztunk a
külföldiektől. Pénteken hajnalban kellett kelni, hogy időben odaérjünk a reptérre. Délben fel is szálltunk a gépre és elindultunk haza, a
repülés élménye újra elkápráztatott. (Baranyi Nándor)

JÖN! JÖN! JÖN!
Kedves Üllésiek!
Egy kis előzetes...
Ha elröppen a nyár és jön az ősz, szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt,
XXV. Jótékonysági Estünkre
Szülinapi partinkra
Helye: Vigadó Rendezvényház
Ideje:2022.10.08.
Mi már készülünk, sok-sok meglepetéssel!

Anyukája elmondása szerint Nándi azt kérte karácsonyi ajándékként,
hogy repülővel utazhasson. Az anyuka ezt a kívánságot továbbította
is. S közben gondolta, hogy ez a kérés valószínűleg nem valósulhat
meg. Most ez nem így történt!!! Nándi álma valóra vált! Kívánjuk,
hogy mindenkinek váljanak valóra hasonló módon az álmai, mint
ahogy ez Nándi esetében megtörtént!!!
Erasmus csoport

Szépkorú köszöntése
Patyik Mihályné, Rózsika néni június 29-én töltötte be 90. életévét.
Ebből az alkalomból Juhász Attila alpolgármester köszöntötte Őt otthonában, családja körében és adta át Orbán Viktor miniszterelnök úr
köszöntő levelét, valamint az önkormányzat ajándékát.
Jó egészséget és még szép, hosszú nyugdíjas éveket kívánunk!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

Az új kenyér köszöntése
A honfoglaló őseinknek búza volt a kenyere,
utódaik is ezt eszik, már kétezer esztendeje.
Minden korban első volt a gabonát elvetni,
mert ha el van vetve, már van mit remélni.
Embert próbáló volt minden dolog vele,
de megérte, mert ebből lett az éltető kenyere.
Szántás, vetés, aratás, meg a többi munkája,
és búzalisztből készült a kenyere, kalácsa.
Az Isten áldása van minden búzaszemen,
mert egy tő, egész csokor aranykalászt terem.
Az isteni gondviselés, meg az emberek munkája,
a mindennapi kenyeret számunkra megadta.
Szent István királyunk emlékének napja,
a megszentelt új kenyeret a kezünkbe adta.
Köszönjük meg teremtőnknek a bőséges áldását,
a súlyától lehajló búzának kalászát.
Fodor Antal
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Enni kell Röfi-ker !!

A minőségi húsok boltja.

Családi események
Születési hírek
Benedek Attilának és Csonka Kittinek
július 11-én – 3920 grammal
Luca nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

Házasságkötési hírek
Zámbó László Péter és Szekeres Diána üllési lakosok
június 25-én,

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.

Nagy-György János szegedi és Horváth Hanna üllési lakosok
július 2-án és

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

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Kérem figyeljék Facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/rofikerkft/),
valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés, Dorozsmai út 37.
+3630 9636882

REDŐNY,
reluxa, szúnyogháló készítése,

szerelése egyedi méretben, javítás is

- rövid határidővel.

Költő József e.v.
06/70 503-9709

Bozsity Zoltán üllési és Kádár Eszter balotaszállási lakosok
július 2-án házasságot kötöttek.

Halálozási hírek
Sziládi Ferencné (szül: Soós Valéria) július 1-jén 95 éves korában,
Kurucsai József július 4-én 88 éves korában,
Csongrádi Imre július 7-én 73 éves korában,
Zádori Antalné (szül: Pulai Mária) július 8-án 88 éves korában,
Lovászi Géza (ruzsai lakos) július 13-án 63 éves korában
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni Vass Amarillának és Matuszka Erikának lelkiismeretes, odaadó munkájukat, mellyel megkönnyítették
édesapám halála előtti utolsó heteket, napokat.
Kurucsai Mária

Üllési Körkép lapzárta
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép AUGUSZTUSI számának lapzártája
– a Polgármesteri Hivatalban – augusztus 15-19 között – tartott igazgatási szünet miatt személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Balogh Mártánál legkésőbb augusztus 12-én, pénteken 12 óra, vagy
e-mailben a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen legkésőbb augusztus 15-én, hétfőn, 12 óra.
Az újságcikkeket, hirdetéseket a fenti módon, és legkésőbb a feltüntetett határidőig kérem megküldeni.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!
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

