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Az Üllési Polgármesteri Hivatal

Testületi ülés volt

2022. évi nyári

igazgatási szünete

A Képviselőtestület május 24-én munkaterv szerinti ülést tartott.
A képviselők a nyílt ülés keretében döntöttek:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról,
a 2021. évi költségvetési maradvány felhasználásáról,
az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft., MVM Lumen Fényszolgáltató Kft, az MVM ÉgázDégáz Földgázhálózati Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységének, az Alföldvíz Zrt., az FBH-NP
Nonprofit Kft. és a Szegedi Kéményseprőipari Kft. 2021. évi közüzemi szolgáltató tevékenységéről készült tájékoztató elfogadásáról,
Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról,
a Homokháti Szociális Központ és Üllés nagyközség jegyzőjének a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról,
Üllés Nagyközség 2021. évi közbiztonsági helyzetéről, közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló rendőrségi, valamint Üllési Polgárőr Egyesület beszámolójának
elfogadásáról,
a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi beszámolójának elfogadásáról,
a Forrás-4 szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás megszüntetéséről,
a „Külterületi útépítés” tárgyban megindított Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás
eredményéről.

A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
•
•
•

az étkezési térítési díjhátralékok ügyében,
a díszpolgár személyéről. (2022-ben a díszpolgári címet Nagy Róbert 6771 Szeged
Vágóhíd utca 2. szám alatti lakos kapta),
az Üllés, 505/17 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan telekhatár rendezéséről.

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

A Képviselőtestület május 30-án rendkívüli ülést tartott.
A képviselők a nyílt ülés keretében döntöttek:
•
•

önkormányzati tulajdonú ipari terület hasznosításáról, CBA költség-haszon elemzés
elfogadásáról,
Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktábla elkészíttetését, elhelyezését célzó pályázat benyújtásáról.

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

Déryné
Művelődési Ház és
Könyvtár
nyári nyitvatartása
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár nyáron
az alábbiak szerint lesz nyitva:
2022.08.01 - 2019.08.14. zárva
Egyéb napokon a nyitvatartás nem változik.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.

Alpolgármesteri fogadóóra
Tisztelt Lakosok, Tisztelt Választópolgárok!
Értesítem Önöket, hogy 2022. július 4-én 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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NRadnai
yári ügyelet
utcai iskolában

a

2022. 07. 13. 9-13 óráig
2022. 07. 27. 9-13 óráig
2022. 08. 10. 9-13 óráig
2022. 08. 24. 9-13 óráig

www.ulles.hu

Falugazdász hírek

Hulladékgyűjtés

Területalapú támogatással kapcsolatos határidők:

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

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.
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 és kitöltési útmutató 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

SZELEKTÍV HULLADÉK
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2022. július 12-e és 26-a (keddi napok)
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpont: 2022. július 5., 19. (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: 2022. július 8., 22. (pénteki napok)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

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)
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

(E-permet rendszer használati útmutatójának elérési útvonala Üllés
nagyközség honlapján:
https://ulles.hu/hirdetmenyek-tajekoztatok )
További információ ügyfélfogadási időben: hétfő, kedd és csütörtök
8-16h-ig
Halász Zsolt 30/ 337-2535
Czakóné Dudás Mónika 70/ 489-3853

Véradás
2022. július 29-én, pénteken 10-14 óra között véradás lesz
a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban.

Állatorvosi ügyelet
2022.JÚLIUS

július 2-3.
július 9-10.
július 16-17.
július 23-24.
július 30-31.

Dr. Papp Zalán
Dr. Hursán Mihály
Dr. Kovács Tibor
Dr. Papp Sándor
Dr. Tóth Ferenc

06 20 973-9149
06 30 998-6139
06 30 965-3114
06 30 487-9805
06 20 476-3517

Személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát kérjük, hozzanak
magukkal!
Segíts, hogy segíthessünk!
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Üllés nagyközség

Üllési Nyárindító Fesztivál

díszpolgára

versenyeredmények

A címet a Képviselőtestület a község életében
jelentős – társadalmi, gazdasági, tudományos,
kulturális művészeti élet területén nyújtott –
kimagasló tevékenység elismerése céljából –
kétévente – adományozza.

Felnőtt egyéni sakk bajnokság

2022-ben a díszpolgári címet Nagy Róbert
kapta, a település életében végzett több évtizedes közösségi tevékenysége elismeréseként.

ifjúsági sakkverseny eredmények
Ovis Kategória
1. Berta Marcell
2. Mecseki Zétény
3. Vér Levente
4. Szűcs Bálint

A címet részére június 11-én, az Üllési Nyárindító Nap keretében tartott rendezvényen
Nagy Attila Gyula polgármester úr adta át.
Gratulálunk!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

1. Gábor Géza		
8 pont
2. Heintz Sebestyén
5,5 pont
3. Nagy Gyula		
4,5 pont
4-5. Hódi Ádám – Balogh Mihály 1-1 pont

1-2. osztályos kategória
1. Borbély Zselyke
2. Szekeres Erina
3. Sztarek Benett
4. Szabó Ákos
5. Kocsis Boldizsár
6. Szekeres Jázmin
7. Tanács Leila
8. Ördögh Márk
10 év feletti kategória
1. Kovács Annamária
2. Szabó Ádám
3. Kocsis Benedek

Fesztivál Focikupa eredményei:
Üllés Nagyközségi Önkormányzat köszönetet mond az Üllési Nyárindító
Fesztivál megvalósításában nyújtott
támogatásért,önkéntes segítségnyújtásért, dolgozóink munkájáért!
Köszönjük!
Az Üllési Nyárindító Fesztivál támogatói:
Üllés Nagyközségi Önkormányzat, Nagy
Attila Gyula polgármester, Juhász Attila alpolgármester, Balogh Márta, Bokor József,
Gábor Géza, Kucska Ádám, Harcsa-Pintér
Noémi, Mészáros Marcell, Vass Patrik, Zádori Dávid,Tóth Tamás, Győrfi Dániel, Péter
Dániel, Péter Gellért, Márton László, Masír
János, Ocskó Elek, Péter Mihály, Tari Attila, Üllési Fonó Néptáncegyüttes, Berkóné
Masír Borbála, Csóti Vilmosné, Deméné
Gyuris Margit, Kálmán Ferencné, Kazi Györgyi, Mihály Renáta, Nagy Barbara, Tanács
Zoltán, Tanács Zoltánné, Törökgyörgy Zsuzsa, Zsíros Tiborné, Szabó Erik, Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Üllés
Polgárőr Egyesület, Vass Péter, a Technikai
Csoport dolgozói, Meszesné Volkovics Szilvia - Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója, és az intézmény dolgozói
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Legjobb játékos: Horváth Imola
(Real Megye Lordjai)
Legjobb kapus: Ocskó Imre (Agróna)
Gólkirály: Gyuris András (Gyurisék)
Legsportszerűbb csapat: Real Megye Lordjai
Helyezések:
1. Agróna
2. Gyurisék
3. Snapsz
4. Real Megye Lordjai
5. Süldők

Borverseny eredményei:
Az egyes kategórián belül a nevek névsor
szerinti sorrendben vannak nem a kapott
pontszám szerint.

Arany minősítést kapott:
Balogh Ferenc, Cserszegi fűszeres 2021
Balogh Ferenc, Kékfrankos 2021
Dr. Nyári Károly, Kadarka 2021
Dr. Nyári Károly, Kövidinka 2021
Dudás János, Zweigelt 2021
Koszó Zsolt, Kövidinka 2021
Koszó Zsolt, Olaszrizling 2021
Makra Jenő, Zweigelt Syraz 2021
Szakáll Zoltán, Olaszrizling 2021
Szakáll Zoltán, Kövidinka félszáraz 2021
Szögi János, Ezerjó 2021
Tímár Géza, Kékfrankos 2021
TN Borpince, Generosa 2019
TN Borpince, Generosa 2020
Vass Imre, Meggy bor 2019
Vetro Antal, Cabernet 2021
Vetro Antal, Zöld Veltelini 2021
Ezüst minősítést kapott:
Czakóné Dudás Mónika, Vörös Couve 2021
Dudás János, Fehér Couve 2021
Tanács Zoltán, Kerti vegyes 2021
Tímár Géza, Aletta 2021
TN Borpince, Cserszegi Fűszeres 2021
Zámbó László Péter, Rozé 2020
Bronz minősítést kapott:
Bozsák István, Vegyes 2021
Juhász Sándor, Vegyes piros 2000
Koszó Zsolt, Rizlingszílvári 2021
Koszó Zsolt, Boszorkányvér
Papp Tibor, Kövidinka2021
Szögi János, Olaszrizling 2021
Tanács Zoltán, Izabella 2021
Vass Imre, Rozé 2021
Vass Imre, Deleváré 2021
Vass Imre, Augusztusi Muskotály 2021
Üllés Bora címet nyerte Makra Jenő
Zweigelt Syraz 2021-es borával.
Közönségdíjat nyert 17 szavazattal Tanács
Zoltán Kerti vegyes 2021-es borával.
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Generációk - Fonó 45
Az Üllési Fonó Néptáncegyüttes 2022. június 11-én egy jubileumi
műsorral ünnepelte 45 éves fennállását.
Negyvenöt év hosszú idő egy ember életében is, egy közösség életében pedig nagyon sok. Ez idő alatt több generáció váltotta egymást
az együttesben, és ma már az alapítótagok gyermekei táncolnak.
Nehéz lenne megszámolni, hányan voltak tagjai a Fonónak, de a faluban valamilyen módon mindenki kötődik hozzá. Vagy ő maga táncolt
benne, vagy pedig szülei, testvére, gyermeke, rokona. Éppen ezért
felfokozott várakozás övezte, hogy milyen jubileumi műsorral rukkol
elő az együttes. Ez minket is erősen motivált, és ahogy már tőlünk
megszokhatták a nézők, nem szokványos módon készültünk a 45
éves rendezvényünkre. Úgy éreztük, hogy nem pusztán koreográfiákat szeretnénk felvonultatni és bemutatni, hanem valami többet, valami újat alkotni. Ezért felkértük a felnőtt csoport jelenlegi művészeti
vezetőit, Számfira-Nagy Zitát és Számfira Mátét, hogy a meglévő
táncaink mellé készítsenek olyan koreográfiákat, amelyekben több
generáció is megjelenhet, valamint fűzzék fel egy témára, egy összekötő szálra a táncprodukciókat.
A műsor próbái még januárban elkezdődtek, mert a kiválasztott táncokat meg kellett tanulni. Eleinte havonta egy vasárnap próbáztunk,
majd közeledve az előadás időpontjához, egyre sűrűbbé váltak a próbák. Öröm volt látni, hogy mindenki mekkora lendülettel látott neki
megtanulni a táncokat. Szerettük volna, ha minél többen szerepet
kapnak a jubileumi előadásban, és végül közel 120 táncos és 20 zenész kapcsolódott be a teljes műsor megvalósításába. A zenészek
oktatásában, felkészítésében Virágvölgyi Márta és Borbély Zsuzsanna vett részt, a táncokat pedig Számfira-Nagy Zita, Számfira Máté,
Péterné Juhari Ágota, Zádori Zsuzsanna, Ótottné Vörös Zsuzsanna
és Ótott Zsolt állította össze.
A műsor próbái mellett folytak az egyeztetések a műsor helyszínéről
és időpontjáról, hiszen már a 40 éves műsorunkra is óriási volt az
érdeklődés. Mivel Üllés és a táncegyüttes ezer meg ezer szállal kötődik egymáshoz, ezért végül az a döntés született, hogy a falunapi
programokhoz kapcsolódva a Vásártéren felállított hatalmas rendezvénysátorban mutatjuk be jubileumi gálánkat.
Elérkezett a várva várt nap. 17 órakor egy megemlékezéssel indult
a műsor, amelyben három olyan személyről emlékeztünk meg, akik
fontos szerepet töltöttek be az együttes életében, de sajnos már

nem érhették meg ezt a jubileumot. Az Üllési Folkműhely Egyesület egy szép zenekari összeállítással tisztelgett Dinnyés Géza, Juhari
László és Sturmann Jenőné, „Toncsi” emléke előtt, majd Nagy Attila
Gyula polgármester úr rövid köszöntőjével méltatta a 45 éves táncegyüttest. Közben már az öltözősátorban felöltöztek a táncosok, és
mindenki lelkes izgalommal várta, hogy színpadra léphessen. A nézők létszáma minden elképzelésünket felülmúlta, a műsor kezdetére
megtelt a nagy sátor. Az első félidőben először a gyermekcsoportok
mutatkoztak be dunántúli, somogyi, bukovinai, felcsíki és szilágysági táncokkal, amelyeket rövid kis játékok kötöttek össze nemcsak a színpadon, hanem a színpad előtti tánctéren is. A félidő két
zárószáma egy magyarbődi lánytánc, illetve egy rábaközi körverbunk
és dús volt. Szívet melengető érzés volt látni színpadra lépni egyszerre több generáció táncosait, szülőket gyermekeikkel vagy testvéreket együtt. A szünet utáni folytatásban egy rövid mócsi (mezőségi)
összeállítást mutattak be a régi táncosok, a felnőtt csoport pedig
kalocsai és székelytelki koreográfiákat táncolt, majd egy fergeteges
moldvai finálé zárta a táncegyüttes gálaműsorát. A moldvai szinte
felrobbantotta a sátort, a meghajlások után pedig még a közönség
is bekapcsolódhatott egy kis közös táncolásba. A szűnni nem akaró
taps bebizonyította, hogy a nézőknek nagyon tetszett előadásunk.
A műsor után babgulyásos vacsora következett, majd hajnalig tartó
táncházzal, nótázással zártuk rendezvényünket.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött,
és jelenlétével, valamint tapssal lelkesítette a színpadra lépőket.
Köszönjük támogatóinknak, segítőinknek, akik nélkül nem tudtuk
volna rendezvényünket megtartani: Nemzeti Együttműködési Alap,
Csoóri Sándor Alap, Technikai csoport, Csonka Attiláné, Mórahalmi Néptáncegyesület, Maróti Heg-Szi Kft, s-Paw Bt., Meszesné
Volkovics Szilvia és a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói,
Ótottné Vörös Zsuzsanna, Péter Mihály, Péterné Juhari Ágota, Üllés
Nagyközség Önkormányzata, Zádori Zsuzsanna, Rézhúros banda,
Üllési Folkműhely Egyesület, Tamás Áron, Mészáros János, GulyásSzabó Gergely, Számfira-Nagy Zita, Számfira Máté és a Hatetudnád
Tánctanoda, valamint a Fonó Néptáncegyüttes jelenlegi és egykori
táncosai.
A Fonó nevében:
Ótott Zsolt
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Mozgáskorlátozott egyesület hírei
Július 16-án Kisteleken Megyei találkozó lesz.
Indulás 8.30 órakor a templom kert előtti parkolóból.
Előzetesen jelentkezni kell a 06/30/383-4976 telefonszámon.
A költségeket pályázati pénzből fedezzük!
Hozzátartozó jöhet, de neki a teljes árat kell fizetni.
Ez lesz egyben a havi program, július 8-án nem lesz csoport összejövetel.
Füredi Andrea
csoporttitkár

Életmód Klub
A következő összejövetel július 21-e, csütörtök 17 óra.
Helyszín: Napos piac épülete
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A klub témájának szervezése folyamatban van.
Dr. Csonka Erika és Füredi Andrea
klubvezetők

Határtalanul Erdélyben
2022.május 30-án,
Erdélybe indult két hetedik osztály.
Az üllési és a forráskúti hetedikesek együtt mentek,
34 gyerek, 6 felnőtt kíséretében.
Reggel 4:45-kor indult a napunk,
A busz csomagtartóját megpakoltuk.
Bőröndök, ásványvíz, tartósélelmiszer sorba rakva,
A két buszvezető csak a fejét fogta.
A határt átlépve Aradon megálltunk,
Ahol egy emlékművet megkoszorúztunk.
Ezután várat vár követett,
Déva várából a kilátás döbbenetes.
Folytattuk utunkat Vajdahunyad várához,
Ezután jött a gyulafehérvári várrom.
Gyulafehérvár adott nekünk egy éjszakára otthont,
Másnap folytattuk a Határtalanul programot.
Segesvár volt a következő állomás,
Itt volt toronymászás és vásárlás.
Ismét buszra ültünk mindahányan,
A májkrémes kenyér jól esett paprikával.
Fehéregyházára érkezett csapatunk,
Nemzeti színű szalagos koszorút egy emlékműre raktunk.
Nemcsak turisták, idegenvezetők is voltunk egyben,
Néhány sort felolvastunk minden nevezetes helyen.
Ismét buszra szállt,
Felnőtt és gyermek egyaránt.
Eljutottunk testvértelepülésünkre, Torockóra,
Ezt eddig csak Üllés főutcáján láttuk kiírva.
Elfoglalta mindenki a szobáját,
Majd jót beszélgetett a két társaság.
Következő nap reggeli után buszoztunk egy keveset,
És megnéztük a helyi nevezetességeket.
Emlékmű, múzeum, templom,
Majd ebédeltünk a buszon.
Székelykő a híressége Torockónak,
Mely csodálatos, hatalmas „kődarab”.
Meseszép a hegy és a hegylába,
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Egy kis sétától mindenki elfáradt.
Ezután még felgyalogoltunk egy várba,
Este izomláza volt diáknak, tanárnak.
Csütörtökön nagy utazással indult a nap,
Tordára, a sóbányába ment a csapat.
Kiáltottuk hangosan, hogy: Só!
Hallottuk az óriási visszhangot.
Nagy túrának indult a Tordai-hasadék,
A közelgő vihar miatt nem tettük meg, csak egy részét.
Mentünk sárban, fahídon, csordogáló patak mellett,
Ezután a buszra csak zokniban léphettünk fel.
Utolsó nap itthoni idő szerint,
Korán reggel, 5-kor kellett kelni.
Reggeli után elköszöntünk Kati nénitől,
A szállás vezetőjétől.
Hosszú út állt előttünk ismét,
Kolozsváron következett városnézés.
Ezután Nagyszalontán is megálltunk,
Arany szülőházánál és a Csonka toronynál fotózkodtunk.
Ismét buszra szálltunk,
Hazáig meg sem álltunk.
Visszamegyünk mi még egyszer,
Beszéltük a többiekkel.
Egyébként is Kati néni úgy köszönt el,
Vár vissza a gyermekeinkkel.
111 órás kaland után tértünk haza,
Köszönjük Határtalanul a felejthetetlen utat.
Köszönet a sofőr bácsiknak,
Kiket ébren tartottunk dalainkkal.
Köszönet a kísérő felnőtteknek,
Kik szüleink voltak ezen a héten.
Köszönet a szülőknek, hogy elengedtek,
És sok finomsággal indítottak útnak minket.
Elmondhatjuk, hiszen ott voltunk és láttuk,
Büszkék vagyunk rá, hogy Torockó a mi testvérfalunk!
Czékus Brenda
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Kirándulás határok nélkül
Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola forráskúti és az üllési 7. osztályos tanulói az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul pályázat (pályázati
azonosító: HAT-19-01-1227) támogatásával május 30-tól június
3-áig felejthetetlen 5 napot tölthettünk Erdélyben. Pályázatunk címe:
(H)őseink nyomában.
2022. május 30-án a hajnali órákban indultunk el a művelődési ház
elől. A határ átlépése után Aradon álltunk meg, ahol megtekintettük,
majd megkoszorúztuk az aradi 13 hős vesztőhelyét. Ezen a napon
még megnéztük a dévai és a vajdahunyadi várat is. Az estét Gyulafehérváron töltöttük, a szállásadónk vezetésével megismerhettük a
történelmi óvárost.
A második napon megcsodáltuk Segesvár látképét az óratoronyból,
majd Fehéregyházán koszorút helyeztünk el Petőfi Sándor emlékhelyénél. Késő este érkeztünk meg Torockóra, a szálláshelyünkre.
Torockón ellátogattunk a helyi múzeumba és az unitárius templomba,
sok érdekességet tudhattunk meg a helyi emberekről és a kultúráról.
Felgyalogoltunk a Székelykő lábához és a romos torockószentgyörgyi
várhoz.
Csütörtökön bementünk a tordai sóbányába, ahol megcsodáltuk a sóbánya hatalmas termeit és a bánya mélyén található sós tavat. Délután
enyhén borongós időben bejártuk a Tordai-hasadék egy kisebb részét.
A késő délutánokat a szálláson töltöttük, ahol fociztunk, beszélgettünk, így jobban meg tudtuk ismerni egymást a forráskúti diákokkal.
Péntek reggel korán keltünk, majd 8 órakor véglegesen elhagytuk a torockói szállást. Első állomásunk Kolozsvár volt, itt megnéztük a Szent
Mihály-templomot és Mátyás király lovas szobrát. Bánffyhunyadon

sok érdekes cifrapalotát láthattunk. Következő célpontunk Királyhágó
volt, az itteni rövid pihenő után folytattuk utunkat Nagyszalonta felé,
ahol a Csonkatoronyban megnéztük Arany János írói munkásságának emlékeit és koszorút helyeztünk el a költő szülőházánál.
Az öt nap gyorsan eltelt. Nagyon jól éreztük magunkat, kicsit fáradtan, de sok szép élménnyel, új barátságokkal tértünk haza.
Gárgyán Mercédesz, Gyöngyösi Noémi, Nagy Fruzsina
7. osztályos tanulók

A Humán munkaközösség versenyeredményei
Ebben a tanévben rendezték meg a XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt, amely 3 fordulóból állt. Az első
két fordulót online formában bonyolították le a szervezők. A megyei
versenyen a következő eredményeket érték el tanulóink: az 5. osztályosok között Sári Zita Alíz a 10. helyen, Wascher Alina a középmezőnyben végzett, a 6. osztályosok versenyében Dobi Zalán
2. helyen, a 7. osztályosok mezőnyében Lajkó Lia az 5. helyen és
Gárgyán Mercédesz az 1. helyen végzett.
Az országos versenyre 2022. május 22-én a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karán került sor. Az országos
döntőn 36 hetedik osztályos tanuló képviselte a megyéjét, illetve
a határon túlról is érkeztek versenyzők. Iskolánk tanulója, Gárgyán
Mercédesz a 22. helyen végzett.
Felkészítőtanárok:
Hódiné Vass Magdolna (7.o.), Ótott Zsolt (5., 6. o.)
A 2021-2022-es tanévben iskolánkból Takács Noel (5.o.); Nagy Patrik, Nagy Zsanett, Német Zoé (6.o.); Börcsök Bence, Czékus Brenda,
Lajkó Zalán (7.o.); Csányi Jázmin és Kocsis Nikolett (8.o.) jelentkeztek az országos Mozaik tanulmányi versenyre történelemből. Az
online megmérettetés 5 fordulóból állt, az elért pontszámok alapján
az országos versenybe 3 tanulónk jutott be. A Szegeden megrendezett országos versenyen a következő eredmények születtek: Nagy
Patrik 8.hely, Nagy Zsanett 16. hely, Czékus Brenda 19 hely.
Gratulálunk tanulóinknak az elért eredményekhez!
Felkészítőtanárok:
Hódiné Vass Magdolna (7., 8.o.), Ótott Zsolt (5., 6. o.)
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Gyermeknap az iskolában
Az idei tanévben június 13-án rendeztük meg gyermeknapi programunkat.
A délelőtt első részében akadályversenyen vehettek részt a gyerekek. A megnyitó után az osztályok a központi iskola termeiben, az
udvaron és a műfüves pályán bizonyíthatták ügyességüket, tájékozottságukat, kreativitásukat. Az alsó tagozatosok a következő feladatokat kapták: tárgykereső, mi változott?, matekos gondolkodtató feladatok, mesék gyereknyelven, csipeszfogó, rolleres akadálypálya; a
felső tagozatosok feladatai a következők voltak: activity, emlősök és
nemzeti parkok, az év madara, erdélyi kirándulás élményei, népszokások, nyelvi játékos feladatok, szlalom labdavezetés akadálypályán.
A tízórai elfogyasztása után mindannyian a tornaterembe vonultunk,
ahol már várt bennünket Csatai Gergő lufihajtogató, Guinnes világrekorder és előadóművész, hogy egy szenzációs előadással szórakoztassa közönségét. Gergő lehengerlő előadásmódjával, trükkjeivel
olyan légkört teremtett, hogy mindenki szájtátva nézte műsorát az
első perctől az utolsóig.
A következő programra a művelődési házba vonultunk, ahol Hevesi
Imre koncertjére táncolhatta ki magából mindenki az akadályverseny
fáradalmait, a tanév összes feszültségét. „Imi bácsi” nagy kedvencünk, már többször is hallhattuk dalait. A koncert után került sor az
akadályverseny eredményhirdetésére.
Közben a konyhában anyukák szorgoskodtak, kókuszgolyó hegyeket
készítettek, amit a hamburger ebéd után desszertként fogyaszthattak el a gyerekek.

Tűzoltó tábor
Kedves Gyerekek!
2022. július 15-17-ig az Erdei Iskolában 3 napos tűzoltó tábort rendez az Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 10-15 éves
gyerekek részére.
A tábor célja: ismerkedés a tűzoltó szakmával, eszközökkel, felszerelésekkel. Gyermek tűzoltó versenyekre felkészülés.
A tábor bentlakásos, térítésmentes, az étkezés biztosított!
Érdeklődni lehet a Nyílt szertárkapuk rendezvényen május 29-én a
tűzoltó szertárnál (Üllés, Radnai utca 1.) valamint:
Nagy Béla
Hódi Sanyi

06-30 930-6656
06-20 430-8346

Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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A sikeres program megvalósításáért sok mindenkinek tartozom köszönettel: a VÉSZ Üllés Egyesületnek és a Déryné Művelődési Ház és
Könyvtárnak az anyagi támogatásért, A Szülői Szervezet tagjainak:
Gyöngyösiné Simon Mariann-nak, Ocskó Annamáriának, Szolnoki
Elvirának, Juhászné Bozsák Andreának, Takács-Zádori Kittinek, Ördöghné Szekeres Tímeának a rengeteg kókuszgolyó elkészítéséért,
kollégáimnak az egész nap során nyújtott segítségéért, az iskola és
a művelődési ház technikai dolgozóinak a helyszíneken nyújtott segítségéért, az Önkormányzati Konyha dolgozóinak a finom ebédért,
Vass Lászlónak az ebédszállításért.
A gyerekek nevében KÖSZÖNÖM!
Diákönkormányzat, Ótottné Vörös Zsuzsanna

Alsós biciklitúra
Az idei tanévben az alsós biciklitúrát a 2. kijelölt időpontban sikerült
megrendeznünk.
Az áprilisi szeles időjárás megtréfált bennünket, így az első kijelölt
napon emiatt el kellett halasztanunk a programot. Május 18-án aztán még annál is jobban fújt a szél, mint először. Ezért a bordányi
távot lecsökkentettük az iskola-horgásztó távolságra. A gyerekek így
is nagyon élvezték, nagyon sokan az 1-2. osztályosok közül most
először vettek részt csoportos kerékpározáson. „Kis” csapatunk 70
gyermekkel és 7 kísérő tanító nénivel teljesítette a küldetést. Akinek
kedve szottyant, még körbe is gyalogolhatta a tavat, illetve a játszótéri játékokat is birtokba vehette.
Bízom benne, hogy a következő alkalommal a hosszabb távot is teljesíteni tudjuk. Köszönöm szépen a kísérő tanító nénik segítségét a
program megvalósításában.
Ótottné Vörös Zsuzsanna, Diákönkormányzat
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Hétmérföldes barangolás
Iskolánkból 39 diák és 6 felnőtt utazott Erdélybe a Határtalanul
pályázat keretében 2022. május 27-31-ig. (A pályázat azonosítója: HAT-20-01-0974)

Mindenki élvezte ezt a kirándulást, szerencsére a csólyosiakkal is
jóban lettünk. Nagyon köszönjük ezt a hetet a tanárainknak.

Az első napon ellátogatunk Aradra, Dévára, Vajdahunyadra, majd a
szálláshelyünkre, Gyulafehérvárra, ahol tettünk egy esti sétát. Másnap Segesvárra indultunk, ahol megcsodáltuk a középkori várost,
mely a világörökség része. Fehéregyházán Petőfi szobránál koszorút helyeztünk el. Este testvértelepülésünkre, Torockóra érkeztünk
meg. A harmadik napon a Tordai sóbányába látogattunk el, ahol a
játszótéren töltött időt mindenki nagyon élvezte. Kirándulásunk a
Tordai hasadéknál folytatódott, ahol sajnos nem tudtunk teljesen
végigmenni, de a kilátás így is gyönyörű volt. A vacsora előtt lovagi
tornán vettünk részt, a legügyesebbeket lovaggá is ütötték. Másnap ellátogattunk a torockói iskolába, ahol egy jót kosaraztunk az
ottani tanulókkal. Ezután megnéztük a helyi unitárius templomot és
a Néprajzi Múzeumot. A Székelykő megmászása elmaradt a rossz
idő miatt, helyette a torockószentgyörgyi várhoz túráztunk. Az utolsó esténket megünnepeltük egy kis tábortűzzel és sütögetéssel. Az
ötödik nap Kolozsvárra látogattunk el Mátyás király szülőházához, a
Szent Mihály-templomhoz, megnéztük a Mátyás-szobrot, ezek után
kaptunk egy kis szabadidőt, így elmehettünk szétnézni és fagyizni
a sétálóutcán. Bánffyhunyadon megcsodáltuk a cifra palotákat, elsétáltunk a református templomhoz és a Petőfi-emlékműhöz, majd
Nagyváradon az Ady Endre Múzeumhoz. Hazafelé eljutottunk a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeumhoz is.

Gyuris Vanda, Simon Kata

„Ballag már a vén diák…”
2022. június 18-án ballagtak el a nyolcadikosok. Ebben a tanévben is rengeteget izgultak
a diákok, hiszen a továbbtanulás állt a középpontban. A 23 főből hárman gimnáziumban,
nyolcan technikumban, tizenketten szakiskolában folytatják tanulmányaikat.
Hálásak vagyunk azoknak, akiknek köszönhetően idáig eljutottunk. A nyolcadikosok
nevében köszönetet mondunk a Fontos
Sándor Általános Iskola nevelőtestületének
és valamennyi dolgozójának, Üllés Nagyközség Önkormányzatának és Nagy Attila Gyula
polgármester úrnak, a technikai csoportnak,
a helyi egészségügyben dolgozó háziorvosoknak, asszisztenseknek és védőnőknek, a
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak valamint az önkormányzati konyha
valamennyi dolgozójának. Köszönjük a VÉSZ
Üllés Egyesület anyagi támogatását is.
Köszönjük Megyeri Péternek, hogy az iskolai
műsorainkhoz mindig segítséget nyújtott,
dokumentálta és szerkesztette a felvételeket. Köszönjük Ótott Zsoltnak, hogy a báli
táncot betanította nekünk. Köszönjük Szabó
Eriknek, hogy a helyi nyomda gyorsan biztosította számunkra a Gyuris Vanda és Kálmán
Fanni által megtervezett meghívókat. Végül
köszönjük a hetedikeseknek, hogy a banketten vendégül láttak bennünket!
a nyolcadikosok nevében: Santana C. Nagy Éva
osztályfőnök

8. osztály:
ülő sor: Kocsis Nikolett, Kálmán Fanni Veronika, Jász Márta alsó tagozatos osztályfőnök,
Hódiné Vass Magdolna tagintézmény-vezető, Santana C. Nagy Éva osztályfőnök, Seresné
Ritter Rita alsó tagozatos tanító, Szalai Vanda, Kálmán Flóra Katalin
középső sor: Fábián Eszter, Marton Ráhel Debóra, Tordai Veronika, Wascher Elizabet, Csányi
Jázmin, Gyuris Vanda, Simon Kata, Terhes Gréta, Juhász Boglárka
álló sor: Rafael Ákos Csaba, Finta Dávid, Nagy Rómeó, Sztojka Zolti, Kardos Tibor, Zsemberi
István, Trombitás Dávid Krisztián, Peták Tamás Antal, Felhő Milán, Szűcs Tibor Dominik
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ERASMUS+ találkozók
2019 szeptember 1-én két Erasmus+ projekt indult útjára iskolánkban. Az „INNOVATIVE EUROPE”, melyben 6 ország dolgozott együtt.
Koordinátora Spanyolország, tagjai: Törökország, Magyarország,
Lengyelország, Málta és Olaszország.
A másik projekt „EVERYBODY HAS A STORY” öt partneres, koordinátora Magyarország, tagjai: Törökország, Olaszország, Észak Macedónia, Románia.
Minden hasonlóképpen indult ekkor is, mint az előző projektjeinkben.
Lengyelországba csak felnőttek utaztak 2019 őszén ( 5 felnőtt). S
közben kezdtük szervezni a spanyol és török utat is. Mindkettő repülőút lett volna, de sajnos a Covid közbeszólt. Végül egy év halasztást
kértünk, és kaptunk is. Hiszen utazásra nem volt lehetőség. A szünet
a két pályázatban 2020 szeptember 1-2021 augusztus 31-ig tartott.
2021 szeptember 1-én indult el a projektek második éve. Ismét bizakodással kezdtük szervezni az utazásokat, de sajnos ismét a járványügyi helyzet ezt nem tette lehetővé. Online kapcsolódtunk a spanyol,
a máltai és az olasz találkozókhoz. („INNOVATIVE EUROPE”) illetve a
másik pályázatban az észak macedón találkozóhoz is.
Közben 2022 márciusában a magyar diákoknak is engedélyezték az utazást külföldre, így gőzerővel kezdtük szervezni a megmaradt találkozókat.
Törökország (Isztambul) 2022 március 28-április 01. ( 8 diák és 3 tanár)
Olaszország (Vittória) április 04-08. ( 3 diák és 2 tanár)
Románia (Auseu) május 16-20. ( 15 diák és 3 tanár)
Törökország (Kütahya) június 05-10. ( 12 diák és 4 tanár)
Összegzés a romániai találkozóról, a diákok beszámolói alapján:
Egy 29 fős busszal utazott 15 diák, 3 tanár kíséretében a romániai
Auseuba (Magyarul: Kisősi).
Czékus Brenda élményeit versben osztja meg az olvasóval:
Románia
Azon szerencsés tanulók közé tartozom,
Ki Isztambul után Romániába is utazhatott.
Auseu, magyarul Kisősi a falu neve,
Ahová 18 fős csapatunk autóbusszal érkezett.
Üvegezés, karaoke, vacsora és néptánc után,
Hatalmas tábortűz világította be a szállás udvarát.
Másnap reggel madárcsicsergés ébresztett minket,
A szemnek is oly csodás, hegyvidéki településen.

Szendvicsbe rakták ezt a napunkat,
Iskola – óvoda - iskola látogatás jöttek sorban.
Ebéd után muffin dekoráció következett,
Ki mit csinált, azt ehette meg.
Este voltak akik medencében csobbantak,
S voltak akik a sószobában csacsogtak.
Szerda reggel hosszabb utazás után, Tordára érkeztünk,
A világ leglátványosabb sóbányáját megnéztük.
Mintát vettünk a bánya mélyén a sóból,
Az óriáskerék is nagy show volt.
Ebéd és a visszautazás után,
Fürdés volt ismét a listán.
Csütörtök reggel mentünk Kolozsvárra,
Egy szép, nagy helybéli könyvtárba.
Mi más lehetne a könyvek között a program,
Mint előadni a magyar könyvekről készült prezentációinkat.
Jártunk egy templomban és egy toronyban is,
Szép város Kolozsvár … mondja ezt a dal is.
Utolsó nap Nagyváradon megálltunk,
Ahol egy kicsit vásárolgattunk.
A KFC - be való ebéd után,
Hazafelé vettük az irányt.
Megérkeztünk mindnyájan szerencsésen, épségben,
A sofőrnek, Géza bácsinak járt a taps érte.
Nagyon színes és jó hangulatban telt el ez a hét,
Köszönet Erasmus a romániai élményért!
Szerdán pedig elmentünk a tordai sóbányába, odafele úton Bánffyhunyadon a buszból megcsodálhattuk a különleges palotákat. A sóbányában elég hideg, 10 oC volt, ezért jól fel kellett öltöznünk. A bánya
nagyon érdekes, korszerűen felszerelt, grandiózus és „ízletes” (sós)
volt. (Baranyi Nándor)
Hálás vagyok, hogy az Erasmus+ pályázat által ilyen szép helyekre eljuthatok, mint például Románia.
Románia egy nagyon különleges hely nekünk alföldi embereknek,
hisz nem minden nap látunk ilyen szép dombvidékeket, hegyvidékeket. Minden olyan zöld és tiszta. A szállásunkról nagyon szép volt a
kilátás, főleg a naplemente. Az ételek összeségében finomak voltak,
talán a rizs, ami itthon finomabb, viszont a gombamártás isteni volt és
meglepett, hogy annyira ízlett, mivel itthon annyira nem kedvelem a
gombát. A programok is tetszettek, sose unatkoztunk. Az első nap a
vendégfogadáson táncoltunk, illetve énekelt nekünk egy néni. Másnap iskolalátogatásban és muffin díszítésben volt részünk. Az iskolákon és óvodán kicsit meglepődtem, mivel a mi iskolánk sokkal rendezettebb és az udvar is nagyobb, de ettől függetlenül a tanár nénik és
az óvónénik aranyosak voltak. A muffin díszítés pedig nagyon kreatív
ötlet és szerintem mindenki élvezte. Este még fürdőztünk a szállásunk
wellness részén. A kedvenc pillanatom onnan, amikor a fiúk a medence mellett hason csúszkáltak és tanár úr vette őket telefonnal. Szerdán a sóbánya elég fárasztó volt, de az is remekül sikerült. A toronyból
csodás a kilátás és a csütörtöki vacsora volt a kedvencem.
A sok buszozás ellenére, amit annyira nem kedvelek, megérte ennyit
utazni. (Géza bácsi a legjobb sofőr.) (Juhász Hédi)
Nagyon élveztem az utat, rengeteg új ember megismerésére tehettem szert, emellett lehetőséget kaptam arra, hogy nem magyar
anyanyelvű diákokkal kommunikálhassak angolul. Maga a román táj
is nagyon megfogott, gyönyörű hegyek, sűrű erdők, bárhova nézek
állatok. Olyan természetes volt az egész. Biztosra tudom mondani,
hogy ez az út felejthetetlen élmény marad számomra és tíz, húsz
akár harminc év múlva is boldogan fogok vissza emlékezni az ott
történtekre. (Dedovics Zalán)
A júliusi számban a kütahyai beszámolók következnek, és a két
projekt összegzése.
Erasmus csoport
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Óvodai
események…
-egy kis ízelítő a tanévrőlA tanév zárásaként ha visszatekintünk… csak a jóra emlékezünk…
A sok-sok közös pillanatra, élményre... Köszönettel tartozunk a fenntartó Önkormányzatnak, hogy a nehézségek gyűrűjében is, segítséget adott ahhoz, hogy megfelelő feltételekkel a törvényi előírások
szerint működni tudjunk. Köszönettel tartozunk a Kedves Szülőknek
az együttműködésért, a megértésért, az alkalmazkodásért.
...és végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozok a kollégáimnak, akik kitartóan, minden helyzethez alkalmazkodva tették örömtelivé a gyermekek mindennapjait.
Szeretnénk hírt adni arról, hogy mennyi minden érdekes dolog vette
körbe az intézmény lakóit és szeretnénk megragadni a lehetőséget
és köszönetet mondani a segítőinknek támogatóinknak.
Köszönettel tartozunk….
• a Kedves Szülőknek, hogy támogatták elképzeléseinket, rendezvényeinket.
• a Déryné Művelődési Háznak, hogy óvodai ballagásunkhoz
méltó helyszínt és lehetőséget teremtettek gyermekeinknek….
• Fodorné Bodrogi Juditnak, a konyha vezetőjének és a Konyha
dolgozóinak, hogy finom ételekkel járultak hozzá mind a ballagásunkhoz és a gyermeknapi rendezvényünkhöz
• a Technikai csoport tagjaink a háttérmunka elvégzéséért, mert
nélkülük nem jöhettetek volna létre az elképzelt rendezvényeink
• a Polgárőr Egyesületnek, hiszen a tanév során több alkalommal
is segítettek abban, hogy gyermekeink balesetmentesen tudjanak részt venni rendezvényeinken.

„Kirándultunk...”

Csoportjaink több alkalommal mentek kirándulni, ehhez lehetőséget
kaptunk az Önkormányzat és a Sportkör által lehetőségünkre bocsátott busz igénybevételére. Örömmel vették birtokba a gyermekek.
Köszönjük Dudás Feri bácsinak, Kucska Ádámnak és a Technikai
csoport dolgozóinak, hogy vigyáztak ránk... Hatalmas élménnyel tértünk vissza az óvodába!

„Büszkeségeink…”

rekeinkre. 29 gyermek búcsúzott az óvodától. Az aulában a csodálatos tablókban gyönyörködhettünk, ezt Szabó Eriknek köszönhetjük.
Feledhetetlenül csodálatos napot zárhattunk, rengeteg örömkönnyel
és boldogsággal a szívünkben.
A ballagáson meghívott vendégeink is részt vettek.
Köszönjük áldozatos munkáját Bokor Józsefnek és Gyóni Sándornak is.
Valamint külön köszönetet mondok az intézmény valamennyi dolgozójának nevében Túri Csabáné Tündének, hogy csodálatosan rendben tartott zöldövezet várta a Kedves Vendégeket.
A ballagóknak boldog és sikerekben gazdag iskolás éveket kíván a
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde valamennyi lakója.

„Labdás gyermeknap az óvodában, bölcsődében”
2022.06.14-én elérkezett a várva várt nap, a Gyermeknap.
Mi várt ránk?
• reggeli torna(ahol 130 gyermek tornázott együtt)
• légvár
• akadálypálya
• asztali labdás játékok
• barkácsolás
• vizes-labdás játékok
• a hatalmas FOCI pálya-” igazi”focistákkal
• rengeteg finomság a konyha jóvoltából
• FAGYI
• végül egy közös koncerten vettünk részt buborék partyval

Idén is Mórahalmon került megrendezésre a Kistérségi Óvodák Versés Mesemondó versenye, amelyen a környező települések óvodás
gyermekei mutatták meg tehetségüket.
Tartalmas délelőttöt töltöttek el a versenyzők, a szülők és a pedagógusok.
Reméljük, hogy mindenki kellemes élményekkel tért haza.
Köszönjük szépen a felkészítést és a részvételt! Nagyon büszkék vagyunk a gyermekekre, a mi óvodánkat 4 gyermek képviselte.

„Billegünk, ballagunk...”

Nagy izgalommal készültek gyerekek és felnőttek egyaránt a ballagásra. A Manócska és Katica csoportosok énekeltek, verseltek
nagyon szép műsorral készültek. Hihetetlenül büszkék voltunk gye-

Ez a nap sem jöhetett volna létre, ha nincsennek segítőink!
Köszönjük a Fenntartó Önkormányzatnak, hogy támogatta a programjaink megvalósulást. Köszönjük a Kedves Szülőknek a sok-sok
finom gyümölcsöt, zöldséget. Hálával tartozunk és köszönetet
mondunk Mészáros Marcellnek, Vass Patriknak, Kucska Ádának és
Zádori Dávidnak a foci rejtelmeibe való bevezetésért. Köszönjük a
Technikai csoport csapatának a segítséget. Lajkó Vince és Rozina
apukájának, Kálmán Levi és Bella apukájának, Bodré Hanna apukájának és tatájának a segítséget.
Végül de nem utolsósorban köszönöm kollégáimnak az ötletelést, a
kivitelezést, a dajka néninknek a sok-sok segítséget.
Marótiné Hunyadvári Zita
és a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde összes lakója
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Enni kell Röfi-ker !!

A minőségi húsok boltja.

Családi események
Születési hírek
Barakonyi Tamásnak és Kómár Máriának
május 16-án – 2890 grammal
Fanni nevű,

Farkas Tibornak és Nagy Nikolettnek
május 26-án – 3950 grammal –
Göncöl 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!

Varga Polyák Ákosnak és Varga Polyák
Anettnek május 31-én – 2360 grammal
Olívia nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

Házasságkötési hírek
Matuszka Róbert és Horváth Nikolett Ivett üllési lakosok
május 28-án házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Üllés, Dorozsmai út 37.
+3630 9636882

Halálozási hírek

XIX. Táblaképfestészeti
Biennálé

Balogh Mihály június 17-én 87 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

A hazai képzőművészet egyik legjelentősebb visszatérő eseményére,
a Táblaképfestészeti Biennáléra várom az érdeklődőket, mely idén
XIX. alkalommal kerül megrendezésre a REÖK palotában és 2022.
június 24-tól július 31-ig látható.
A nagyszabású esemény iránt minden páros évben óriási az érdeklődés, ami ezúttal sincs másképp. Több, mint hatszáz jelentkező nyújtott be alkotást az online beadási felületen.
Örömmel fogadtam, hogy a több száz alkotás közül beválogatták a
„Pozíció” című munkámat is és részt vesz ezen az országos bemutatkozáson.
Simonics János

Üllési Körkép lapzárta

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép 2022 JÚLIUSI számának lapzártája július 18-án, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb HÉTFŐN 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

