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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú
bérlakások és nem lakás célú helyiségek
bérbeadásáról szóló 10/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján az
Üllés, Dorozsmai út 38/B (143 hrsz.)
alatt lévő központi buszváró épületben
22,82 m2 (nettó) nagyságú, nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbe adására
pályázatot hirdet.
A hasznosítható helyiségek a bérleményen belül: váró 9,56 m2, 2 db előtér, raktár,
2 db WC, amelyből egyet a szolgáltatás
nyitvatartási idejében, kulcsos rendszerben a nyilvánosság részére biztosítania
kell a bérlőnek.
A bérleményhez tartozik: 1 db bankautomata, 2 db térfigyelő kamera
Rendeltetése: buszváró
Műszaki állapota jó
Közműellátás: teljes közművel ellátott
A Bérbeadás célja: kereskedelem, szolgáltatás
A helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb

engedélyek birtokában lehet megkezdeni,
melyek beszerzése a bérlő feladata.
A bérleti díj legkisebb összege:
10.000,- Ft/hó
– átutalással – tárgyhót megelőző hó
5. napjáig az Önkormányzat 1173500515354099 számú számlájára vagy
– készpénzben a tárgyhót megelőző hó
5. napjáig a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell megfizetni.
– a bérlemény teljes rezsi költségei a
bérlőt terhelik!
A helyiség bérlete határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre szól.
A pályázat benyújtásának, elbírálásának határideje és módja:
2017. szeptember 5. (kedd) 12.00
óráig írásban, Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve,
zárt borítékban – a borítékon az alábbi
megjelölés feltüntetésével: „Pályázat az
Üllés, Dorozsmai út 38/B szám alatti helyiség bérbevételére”
A pályázathoz mellékelni kell az igazolást
arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és

Vámhivatal, valamint Üllés Nagyközségi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása
nincs.
A pályázatban a minimális bérleti díj ismeretében a bérleti díj mértékére ajánlatot
kell tenni.
A pályázatokat a Képviselő-testület
soron következő, zárt ülésén bírálja el.
A bérleti szerződést a – minden feltételt figyelembe véve – a legkedvezőbb pályázati
ajánlatot tevővel kell megkötni.
A helyiség megtekintésére a 62/282122-es telefonszámon előzetes időpont
egyeztetést követően, munkanapokon 8-12
óra között van lehetőség.
A pályázatot megnyerő természetes vagy
jogi személy, gazdasági társaság a 10/2014.
(VIII. 28.) önkormányzati rendelet 17. § (7)
bekezdésében foglaltak szerint az éves bérleti díj 20%-át köteles előre, egyösszegben
óvadék (bánatpénz) címén letenni.
A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
Nagy Attila Gyula polgármester

ÁLLÁSHIRDETÉS

ÚJ PLÉBÁNOS

A Négyforrás Nonprofit Kft 2 fő részére az alábbi munkalehetőségeket kínálja:
1 fő közfoglalkoztatti munkaviszony – rakodó munkakör
1 fő teljes munkaidős munkaviszony – rakodó munkakör
Elvárások: 8 általános, jó fizikai erőnlét.
Érdeklődni személyesen a Forráskút Fő utca 74. szám alatt, vagy
telefonon a 06/70 489-5656-os telefonszámon lehet.

Adalbert atya 5 év után, egészségi okokból, kérte plébánosi föladatai alóli fölmentését. Ezt meg is kapta, így betegszabadságra haza
utazott Lengyelországba. Az ő lelkiismeretes munkájának folytatásával, Üllés és Zsombó lelkipásztori ellátásával engem bízott meg KissRigó László püspök atya. Augusztus 1-je óta lakom Üllésen.
Dunántúlon születtem, aztán előbb Szatymazra, majd Szegedre
költöztünk. Nagy ajándéknak tartom, hogy 8 testvérem van, akik
mind házasok. Szegeden végeztem iskoláimat, a teológiát is. A
papszentelés után káplán, majd plébános lettem, de néhány évig
a szeminaristák képzésével is megbízott Gyulay püspök atya. Lelkipásztori szolgálatom utolsó nyolc évét Olaszországban töltöttem.
Hogy miért?
A Teológiai Főiskola elvégzésének vége felé ismertem meg az
Egyház egyik újabb közösségét, a Fokoláre Mozgalmat, amelynek
alapítóját Jézus egyik imádságának egy mondata ragadta meg:
„Hogy mindnyájan egy legyenek” (Jn 17,21). Az „egység” evangéliumi lelkiségének fölfedezése új színt és elköteleződést adott lelkipásztori szolgálatomnak. A közösséghez tartozó paptestvérekkel együtt
töltjük szabadnapjainkat, ahol imádkozunk, elmélkedünk, tanulunk,
pihenünk. Itt „iskolázódunk”, hogy plébániáinkon, a többi paptestvérrel, de a más felekezetű keresztényekkel és a más vallásúakkal is a
szeretet jézusi kapcsolatait tudjuk építeni.
A Fokoláre Mozgalom római központjából hívtak meg tehát, hogy
ott legyek a közösség szolgálatára. Elsősorban papok és diakónusok
lelki képzésével voltam megbízva. A nemzetközi környezet, a soknyelvűség, a sokféle kultúra bizony nem egyszer föladta a leckét,
de sok-sok örömteli pillanattal is megajándékozott, és én magam is
sokat gazdagodtam.
Nyolc év után örömmel jöttem haza. Úgy érzem, Olaszország Istennek egy tegnapi ajándéka volt, Üllés (és Zsombó) pedig Istennek
egy mai ajándéka. Kíváncsian várom, hogy az üllésiekkel megismerkedhessek, hogy egy, a kölcsönös tiszteletben és a szeretetben növekvő közösséget építhessünk.

Kapás Judit
Négyforrás Nonprofit Kft

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2017. SZEPTEMBER
Rendelési idő:

Hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1.
szám alatti Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp
Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
szeptember 2-3.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
szeptember 9-10.
Dr. Szőke Csaba 06/30/3245-032
szeptember 16-17.
Dr. Hursán Mihály 06/30/9986-139
szeptember 23-24.
Dr. Kovács Tibor 06/30/9653-114
szeptember 30-október 1. Dr. Papp Zalán
06/20/9739-149

TISZTELT LAKOSOK,
ISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
TÉrtesítem
Önöket, hogy szeptember 4-én, hétfőn 16-18 óráig

tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Kulturális Központban a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com

Juhász Attila alpolgármester
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(Kopasz) István atya
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KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS BEMUTATÁSA
Tisztelt Olvasók! Szeretnénk Önöknek
bemutatni Intézményünk egyik szolgáltatását, mely segítséget nyújthat akár Önöknek,
akár hozzátartozójuknak a későbbiek során.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ működteti a Közösségi pszichiátriai alap
ellátást jelenleg hat településen.
Az ellátás, mint szociális alapszolgáltatás, működésében továbbra is Ásotthalom,
Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa,
Üllés és Zákányszék településeken élő pszichiátriai betegek részére biztosít segítséget.
A közösségi ellátást önkéntesen a Homokháti Szociális Központ telephelyeinél és
tagintézményeinél lehet igénybe venni, a
szolgáltatás térítésmentes.
A szolgálatnál személyesen, telefonon, vagy levélben történő igénybejelentést követően a szolgálat munkatársa
előzetes egyeztetés után személyesen
keresi fel az ellátásra váró pszichiátriai
beteget. Az ellátás igénybevételére irányuló
kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy
neurológus szakorvos szakvéleményét.
A szolgáltatás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó és az ellátást igénybe vevő,
valamint törvényes képviselője megállapodást köt. Az ellátást a kliens saját lakókör-

nyezetében nyújtjuk, illetve a csoportokkal
végzett szociális munka keretében a települések közösségi tereiben nyújtunk szolgáltatást, programokat.
Célunk elsősorban az, hogy a pszichiátriai
beteg a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, továbbá konfliktusait, problémáit legyen képes rendezni.
Célunk ezenfelül, hogy a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, mindennapjaikban, valamint
szociális helyzetük javításában segítséget
kapjanak.
A pszichiátriai közösségi ellátás eltér
mind feladatában, mind gondozási módszerében a hagyományos ellátási formák alkalmazásától. A szolgáltatás célcsoportjába
nem csak a problémával küzdő személy, hanem közvetlen családja is beletartozik.
Az igénybe vevőnek nyújtott segítség
magába foglalja az ellátott testi és pszichés
állapotának javítását, az életviteli készségeinek fejlesztését, a mindennapok során
jelentkező problémák feltárását és az abból
adódó konfliktusok feloldását, a szabadidő
hasznos eltöltésének szervezését, valamint
az egészségügyi ellátáshoz való hozzásegítését és kapcsolattartását más szolgáltatási
intézménnyel.

Ha tud környezetében olyan valakit, akin
a tájékoztatásunknak megfelelően, ellátásunkkal tudnánk segíteni, kérjük, hogy az
adott településen jelezze az ott dolgozó kollégánk felé. Segítő szándékkal várjuk jelzéseiket, tisztelettel az alábbi elérhetőségeken:
• Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi tagintézményében, Ásotthalom, Királyhalmi utca 2-6. (kedd: 10-12, csütörtök:
10-12 óra között). Telefon: 62/291-556
• Homokháti Szociális Központ Öttömösi
telephelyén, Öttömös, Béke utca 3. (szerdánként 12-14 óra között). Telefon: 62/254-290
• Homokháti Szociális Központ Ruzsai
telephelyén, Ruzsa, Szegedi utca 8. (pénteken 12-16 óra között). Telefon: 62/285-037
• Homokháti Szociális Központ Zákányszéki tagintézményében, Zákányszék, Dózsa
György u. 44. (csütörtök 12-16 óra között).
Telefon: 62/254-294
• Homokháti Szociális Központ Üllési
tagintézményében, Üllés, Radnai u. 22. (hétfőn 12-16 óra között). Telefon: 62/639-500
• Homokháti Szociális Központ Forráskúti telephelyén, Forráskút, Fő utca 74./a
(szerdánként 12-16 óra között). Telefon:
62/287-222/143 mellék
Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető

Rácz Józsefné
Közösségi koordinátor

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZOLGÁLATRÓL

HÍREI

A Tesz-Vesz közhasznú Egyesület együttműködési megállapodással rendelkezik az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, a
Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye és a Szegedi SZC
Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája intézményekkel.
További iskolákkal kötendő megállapodás feltétele, valamint a
már meglévők esetében is, hogy a közösségi szolgálatos fiatal az
egyesület EFOP-1.2.2-15-2016-00054, „Ifjúsági Önkéntes Programok Üllésen” című projektbe regisztráljon, és ezen projekt keretében
végezhet önkéntes munkát. Az elvégzett feladatokról beszámolót kell
készíteni, csak ezt követően kerül igazolásra a közösségi szolgálat.
Minden kérdés esetében szívesen állok rendelkezésre, és várjuk
a fiatalok jelentkezését a merita2011@gmail.com email címre.

JÖN! JÖN! JÖN!

Megyesi Rita egyesületi elnök

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatjuk, hogy az ingatlan elől történő szelektív hulladék elszállítás SZEPTEMBERBEN az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: szeptember 11. és szeptember 25. HÉTFŐ
A sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz,
műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Segítő együttműködésüket köszönjük!

A következő lapszámban tudunk tájékoztatást adni, hogyan is
indul az óvodában a 2017–2018-as tanév.
Első nagy rendezvényünk időpontját már tudjuk!
A XXII. Jótékonysági Est időpontja, 2017.10.07.
A későbbiekben már a részletekkel jövünk, de egy fontos, hogy
erre a szombatra más programot ne tervezzen senki! Mindenkit szeretettel várunk…..és hogy mivel készülünk? Az legyen meglepetés!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

TISZTELT ADÓZÓK!
Értesítem a Lakosságot, hogy a 2017. II. félévi helyi adók és a
gépjárműadó pótlékmentes befizetésének határideje:
2017. szeptember 15.
Az egyenleg értesítőket és a befizetési csekkeket minden bel- és
külterületi lakos postai úton fogja megkapni.
Az adó megfizetése az alábbi bankszámlaszámokra átutalással
is megtehető:
Kommunális adó
11735005-15354099-02820000
Iparűzési adó
11735005-15354099-03540000
Gépjárműadó
11735005-15354099-08970000
Pótlék
11735005-15354099-03780000
Kérem a határidő pontos betartását.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
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A 2017-2018-as
tanévben a 7.osztályosok,
ismét
Erdélybe utazhatnak, ugyanis ismét
nyert a benyújtott
H AT Á R TA L A N U L
pályázatunk.
(HATÁRTALANUL HAT-17-01-00466 )
Így részt vehetünk, egy 6 napos felejthetetlen körúton Erdélyben. 30 diák 3 kísérő
tanár (Tasi Zoltánné; Hódiné Vass Magdolna;
Megyeri Péter) részvételével
Címe: Játszunk fizikát és matematikát
Erdélyben
Időpontja: 2017.09. 18-23. (hétfőtőlszombatig)
Tervezett programok:
1.NAP
Arad: látogatás az aradi vértanúk emlékművénél-koszorúzás; mécses gyújtás
Helyszín: Arad, "AUREL VLAICU"
ALTALANOS ISKOLA
Cím: 310346, str. Fulgerului 2-4, tel.
0257-348337-egyszerű fizika kísérletek az
iskola udvarán az érdeklődő diákoknak
Déva: „mesélnek a kövek”-a vár megtekintése; Kőmíves Kelemen dramatikus előadá-

„TÁNC HATÁROK
NÉLKÜL”
NÉPTÁNCTÁBOROK
ÜLLÉSEN
Több, mint tíz éve szervezünk nyári tánctáborokat Üllésen, az Erdei iskolában, és a
hosszú évek alatt több száz táncos fordult
meg táborainkban. Nemcsak üllésiek, hanem
a környező településekről, sőt a határon túlról
is érkeztek hozzánk táborozók. 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.
Ebben az évben is két tábort szerveztünk,
mivel az Erdei iskola már szűkösnek bizonyult
a jelentkezők száma, illetve a több korosztály
miatt is. Az első táborunkat a fiatalabb korosztályoknak szerveztük július 17. és 21. között.
Idén is eljöttek hozzánk magyarkanizsai barátaink, valamint Tápéról is érkeztek táncosok.
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sa a helyszínen. Híres történelmi személyek
bemutatása.
Vajdahunyad: várlátogatás
Gyulafehérvár: szállás elfoglalása; vacsora;
éjszakai séta a belvárosban – Gudor Botond
vezetésével
2.NAP:
Bólya: A Bólyai Múzeum megtekintése; Bólya kastély
Segesvár: Séta az óvárosban, Az óratorony,
Szent Miklós templom, diáklépcső; Segesvári csata emlékművénél egy rövid csatajelenet bemutatása. A Petőfi emlékműnél
– Egy gondolat bánt engemet – szavalat.
Drakula ház története.
Farkaslaka: Tamási Áron emlékház
Csíkszereda: Milleneumi-Makovecz templom-Kossuth utcában
Gyimesbükk: szállás elfoglalása; Borospataki Skanzen megtekintése; vacsora
3.NAP:
Látogatás a gyimesbükki Dani Gergely általános iskolába.(8-10:00h) Délelőtt rendhagyó fizika óra keretében lufis kísérletek
bemutatása a ottani 7.osztályos diákoknak.
Séta az ezeréves határ mentén-Rákóczi vár;
30.számú vasúti őrház megtekintése
Gyimesfelsőloki Horthy laktanyák megtekintése.

Délután: fizika játszóház-egyszerű időmérő
eszközök készítése az általános iskolában;
hangszerek készítése(szívószálsíp; szendvicsduda;) Beethoven – Örömóda eljátszásarögtönzött zenekari próbát követően; játékos
vetélkedő-matematikai és fizikai fejtörőkből.
Este táncház.
4.NAP:
Gyilkos-tó – a tó legendája; Békás-szorostúrázás
5.NAP:
Látogatás Böjte Csaba gyimesbükki gyermekotthonában – adományok átadása. Túra
Gyimesbükk környékén. (Úr napja templom;
Gelencei emlékhely; Kontumac templom
stb.)
gyimesbükki kalibák
6.NAP: indulás 6 órakor
Kolozsvár: Bólyai Egyetem; Bólyai házkoszorúzás; Házsongárdi temető-az utolsó
erdélyi polihisztor Brassai Sámuel sírjánál
koszorúzás.
Nagyszalonta: Arany relikviák – A
csonkatorony; Arany szülőházának megtekintése. Toldi első énekéből adnak elő részletet a diákok – (Laczfi jelenet dramatizálva);
Rövid megemlékezés Arany Jánosról.

Célunk továbbra is az volt, hogy az üllési
táborozók ismerjék meg határon túli társaikat, tanuljanak egymástól, tapasztalják meg
azokat a hasonlóságokat és különbségeket,
amelyet a többségben vagy kisebbségi létben való élés eredményez. Ismerjék meg,
hogyan élnek, viselkednek a határon túli
magyarok. Szeretnénk, hogy ennek következményeként toleránsabbá, elfogadóbbá
váljanak másokkal szemben, és tudják, hogy
a határ túloldalán is ugyanolyan magyar emberek élnek, mint nálunk.
A táborba jelentkező mintegy 80 főt
3 korosztályra osztottuk. A legkisebbek
Ótottné Vörös Zsuzsanna és Zádori Zsuzsanna segítségével bácskai játékokkal, ugróssal, lassú és friss csárdással ismerkedtek. A
4. és 5.osztályosok Péterné Juhari Ágotával
és Nagy Róberttel szatmári verbunkot, lassú
és friss csárdást tanultak, a nagyobbak Kiss
Ilona, Mikuska Judit és Ótott Zsolt útmutatásával a dél-alföldi táncokban mélyülhettek
el. (oláhos, lassús és frisses)
A napi rendszeres táncpróbák mellett
jutott idő szabadidős programokra is. A szabadidős programokban Juhász Blanka és
Sári Hanna segítettek. A szabadidőben volt
strandolás Mórahalmon, tábori „Ki mit tud?”,
és vidám akadályverseny a horgásztóig, közös éneklés és táncház a Pusztaszínházban
a Rézhúros bandával. Bár a gyerekekkel
nagyon készültünk a táborzáróra, hogy megmutathassuk a megtanult táncokat a szülőknek, de sajnos a nagy meleg miatt erre végül
nem került sor. Ettől függetlenül mindenki
emlékekkel telve és kellemesen elfáradva
térhetett haza.

A második táborunkat augusztus 3-6-ig
tartottuk az ifjúsági korosztálynak. A szállás
az Erdei iskolában volt, a tanítások pedig a
Pusztaszínházban. Az üllésieken kívül gyulai
táncosok is részt vettek, így a táncok megtanulása mellett lehetőség nyílt az ismerkedésre is. A feketelaki táncokba Lajkó Levente és
Kiss Ilona, valamint Patyi Zoltán vezette be
az ifjú táncosokat. A tánctanulások után esténként táncházban szórakozhattak a korábbi
és új táncok segítségével. A fiatalok rendkívül gyorsan haladtak az új anyaggal, és
szombaton már Ópusztaszeren mutathatták
be a Dinnye-napra érkező vendégeknek az új
táncanyagot. A tábor gyorsan véget ért, de a
gyulai és üllési fiatalok jól összebarátkoztak.
Úgy gondolom, mindenki elfáradva, de élményekkel telve ment haza, és sokan már most
a jövő évi tábort tervezgetik.
Szeretnénk köszönetet mondani a táborok
megvalósításához nyújtott támogatásukért, illetve segítségükért Nagy Attila Gyula polgármester úrnak, Sárközi Emília igazgatónőnek,
a Suli Alapítványnak, az Üllési Fonó Alapítványnak, a VÉSZ Egyesületnek, a Déryné Kulturális Központ munkatársainak, a Technikai
csoportnak, Tóth-Horgosi Lászlónak, a Maróti
Heg-Szi Kft-nek, a STABIL SPED Kft-nek, a
VITAMIN KERTÉSZ Kft-nek, Péter Mihálynak
a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőnek.
Lajkó Leventének és Kiss Ilonának, Péterné
Juhari Ágotának, Ótottné Vörös Zsuzsannának, Zádori Zsuzsannának, Nagy Róbertnek
és minden szülőnek, aki gyümölccsel, paprikával, paradicsommal vagy más finomsággal
tette még felejthetetlenebbé a táborainkat.

Tasi Zoltánné
(osztályfőnök)

A szervezők nevében Ótott Zsolt
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PORTO, A HIDAK VÁROSA
Együttesünk idén ünnepelte 40 éves
jubileumát. Szerettük volna, ha a jubileumi
évet egy sikeres külföldi fesztivállal is megkoronázzuk. Így több fesztiválra is küldtem
videóanyagot és leírást a felnőtt csoportról, ami alapján végül a portugáliai Portó
városának nemzetközi fesztiváljára kapott
együttesünk meghívást. A fesztiválról annyit
érdemes tudni, hogy több fesztivál összekapcsolásából jött létre: az egyik Portó városának fesztiválja, a másik a Rancho Folclórico
de Paranhos táncegyüttes fesztiválja, illetve egy harmadik pedig Souto Guimarães
városka folklórfesztiválja. Minden évben 7
együttest hívnak meg az egész világból, idén
Csehországból, Lengyelországból, Brazíliából,
Panamából, Ciprusról és Magyarországról érkeztek csoportok az indiai csapat sajnos nem
jött el. A több ezer kilométeres távolság miatt végül a repülős utazás mellett döntöttünk,
bár a hangszerek és a viseletek szállítása
nem volt egyszerű feladat.
Elérkezett a várva várt nap. Július 22-én,
szombaton mindenki izgatottan gyülekezett
a művelődési ház előtt a hatalmas csomagokkal, hogy bepakolhassunk a bordányi kisbuszba, valamint Péter Mihály kisbuszába és
elinduljunk Budapestre, a repülőtérre. A bepakolás előtt minden bőröndöt pontosan le
kellett mérni, hogy a 23 kilót egyik csomag
se lépje túl, mert akkor komoly büntetést kell
fizetni a repülőtársaság részére. A bepakolás
után búcsút vettünk a hozzátartozóktól, és
elindult a nagy kaland.
Először a repülőtérre mentünk. Hosszas
várakozás után feladtuk bőröndjeinket, majd
átesve a biztonsági ellenőrzésen a tranzitváróba érkeztünk. Hosszabb ideig várakoztunk,
mivel a gépünk késett, így volt időnk szétnézni, vásárolgatni a duty free shopokban
(vámmentes bolt). A beszállás után még
mindig nem indulhatott el a gép a rossz időjárási viszonyok miatt, a várakozást a repülőn

a Rézhúros banda rögtönzött koncertje tette
könnyebbé. Végül felszállt a gépünk, és órákkal később rendben megérkeztünk Portóba.
Ott már vártak bennünket a csoportvezetőink, két ifjú hölgy, Sofia és Micaela, és
elkalauzoltak minket a szállásunkra. A kései
óra ellenére vacsorával vártak a szervezők,
majd az ágyainkat is elfoglalhattuk egy iskolában. A vasárnapot próbával kezdtük, majd
a délutánt városnézéssel töltöttük. Portó
hatalmas város, és annak csak kis részét
nézhettük meg, de így is sok csodálatos dolgot láttunk. A szűk kis utcácskák, a színes
csempékkel (azulejo) borított emeletes házak, a Douro folyó partjának semmihez sem
hasonlítható látványa és hangulata mind felejthetetlenné tették kirándulásunkat. Estére
már ott volt az összes csoport, és beindult a
fesztivál.
Az egy hét során 6 fellépésünk volt, 4 felvonulás, egy mise és egy tánctanítás. Műsorainkat úgy állítottuk össze, hogy minél több
viseletet tudjunk megmutatni és minél több
koreográfiát eltáncolni. Kihasználtuk, hogy a
Csicsergők csoportból is jöttek velünk táncosok, így ők magyarbődi és nyárádselyei táncokat táncoltak, mi szatmári, kalotaszegi és
désfalvi cigánytáncokat, közösen pedig tápéi
és palatkai táncokat. A legnépszerűbb táncaink a désfalvi és a palatkai táncok voltak,
mindenütt nagy sikert arattunk velük. Jártunk az óceánparton, és bár nagyon szeles
volt az időjárás, valamint a víz hőmérséklete
sem kényeztetett el bennünket, mi mégis belevetettük magunkat a sós habokba. Elvittek
bennünket a borkostoló negyed (Vila Nova
de Gaia) egyik pincéjébe is, ahol bepillantást nyertünk a portói borok készítésébe, és
a végén egy kis kóstolót is kaptunk. Sétáltunk a Kristálypalota gyönyörű kertjeiben, a
Douro folyó régi kikötőjében (Mole des Cais
da Ribiera), megnéztük a Sé do Porto-katedrálist, a Modern Művészetek Múzeumát,

FESZTIVÁL MARIBORBAN
2017. június 28- július 1-ig Szlovéniában, Maribor városában egy
táncfesztiválon vettünk részt a Cibere csoporttal. Maribor Szlovénia
második legnagyobb városa, a Dráva folyó szeli ketté. Minden évben
június végén szerveznek egy felnőtt és egy gyermek néptáncfesztivált,
amivel egy kicsit felpezsdítik a város lakóinak életét.
28-án, szerdán délelőtt gyülekeztünk a művelődési ház előtt, majd
elbúcsúzva a családunktól elindultunk Szlovénia felé. Az utazás gyorsan
és vidáman telt. Mikor odaértünk, elfoglaltuk a 2-3 ágyas kollégiumi
szobákat, aztán vacsoráztunk, majd sétáltunk a városban. Éppen ekkor zajlott a felnőtt fesztivál is, így megnéztük a csoportok műsorát az
egyik téren. A csütörtök délelőttöt a szálláson töltöttük. Kártyáztunk,
pihentünk, illetve a zenekarral próbáltuk a koreográfiákat. Délután Mariborban léptünk fel egy hatalmas parkban, ahol mindhárom táncunkat
bemutattuk. A nézőknek nagyon tetszett a műsorunk. Később vacsoráztunk egy étteremben, aztán visszamentünk a szállásra. Pénteken elmentünk várost nézni. Felmentünk egy toronyba, ahonnan csodás kilátás nyílt a városra, majd kimentünk egy gyönyörű parkba, ahol nagyon

felmásztunk a Clérigos toronyba, valamint a
kétszintes Ponte de Dom Luís I. hídra, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a városra. Esténként pedig mindig remek hangulat uralkodott
a tornaterem mellett felállított fesztiválbüfénél, ahol a magyar csoport vitte a prímet.
Összességében elmondható, hogy egy
nagyon hangulatos fesztiválon vehettünk
részt, ahol a táncosok több nemzet táncosaival találkozhattak, barátkozhattak, ismerhették meg szokásaikat. Jól összebarátkoztunk
a csehekkel, a brazilokkal és a panamaiakkal.
Nagyon jó volt magyarnak lenni Portóban. A
csapat nagyon odatette magát, és többek
elmondása szerint az egyik legjobb műsort
adtuk. Szívvel-lélekkel táncoltunk minden
fellépés során, hogy megmutassuk, milyen
is az a magyar virtus. Nagyon motivált minket, hogy külföldön és ennyi ember előtt bizonyíthatjuk tudásunkat, mutathatjuk meg a
magyar tánchagyományok sokszínűségét.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen módon
segítették a csoport kijutását a fesztiválra.
Köszönjük a Mauri Utazási Irodának és Nagy
Róbertnek az utazás megszervezését, Bordány önkormányzatának a kisbuszt, Vass
Gábornak és Péter Mihálynak a szállítást,
Szabó Eriknek a nyomdai munkát, a Rézhúros bandának a zenei kíséretet. Köszönet a
táncosoknak, hogy részvételükkel és munkájukkal tovább öregbítették a Fonó Néptáncegyüttes és Üllés hírnevét a nagyvilágban.
Ótott Zsolt

jól éreztük magunkat. Közben egy terráriumot meg egy akváriumot is
megnéztünk, tele különleges, egzotikus állatokkal. Visszafelé a Dráva
partján sétáltunk, ami nagyon hangulatos volt. Délután egy másik városban léptünk fel, ahol egy nagy sátorban zajlott a műsor. A fellépés
után megvacsoráztunk, majd visszamentünk a szállásra. A szervezőktől
ajándékokat kaptunk, és közös táncházzal zártuk a fesztivált. Szombat
reggel gyorsan összepakoltunk és már csak az indulás volt hátra. Hazafelé megálltunk a Balatonon kicsit fürdeni és Soltvadkerten is fagyizni.
Este nagyon fáradtan és sok-sok élménnyel gazdagodva értünk Üllésre.
Köszönjük Ótott Zsolt tanár úrnak az út megszervezését, Ótottné
Vörös Zsuzsannának és Zádori Zsuzsinak az út alatti sok segítséget, a
MAR-MON Bt.-nek és Zádori Antalnénak, Zádori Antalnak a felajánlott
ásványvizeket, Sárközi Emília igazgatónőnek, a Suli Alapítványnak és az
Üllési Fonó Alapítványnak a
támogatást, Szabó Eriknek a
nyomdai munkát, a Rézhúros
bandának a zenei kíséretet,
és a szülőknek, hogy támogatták a külföldi utazásunkat.
Farkas Tekla, Ágoston Lili
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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 17/ 2013. (XI.14.) 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:

a) az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
kétszeresét nem haladja meg,
b) akinek családjában a lakhatást és
megélhetést szolgáló vagyontárgyakon felüli
ingó- és ingatlan vagyona, vagyoni értékű
joga a 2 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
6.000 Ft/hó összegig terjedhet.
A pályázatot a hallgató az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon a
kötelező mellékletekkel együtt 2017. 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
http://www.ulles.hu/index.php/ugyintezesletoltheto-nyomtavanyok linken.
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 2017. év október 31-ig.
Nagy Attila Gyula polgármester

2017-2018 LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓ SORSOLÁSA
MEGYE II. FELNŐTT, U19, U14.
Megye II. osztály

U.19. A. oszt.

Forduló

Mérkőzés

Időpont

Kezdés

1

Üllés - Balástya

08.19 (szom.)

17.00

2

Csanádpalota Üllés

3

6

Üllés - Székkutas

08.26 (szom.)
09.02 (szom.)

17.00
16.30

U.14.

Forduló

Mérkőzés

Időpont

Kezdés

1

Szentes - Üllés

09.06 (szerda)

17.00

2

Üllés - Algyő

08.27 (vas.)

3

Fábiánsebestyén
- Üllés

09.09 (vas.)

14.30

09.02 (szom.)

Forduló

Mérkőzés

Időpont

Kezdés

1

Makó - Üllés

09.10
(vas.)

10.00

2

Üllés - Kistelek

09.15
(péntek)

16.30

3

Zákányszék - Üllés

09.22
(péntek)

16.00

4

Üllés - Földeák

09.29
(péntek)

16.00

5

Zsombó - Üllés

10.06
(péntek)

16.00

6

SZEAC - Üllés

10.13
(péntek)

15.00

7

Üllés - Rendőr TE

10.20
(péntek)

14.30

8

Bordány - Üllés

10.27
(péntek)

14.30

9

Üllés - Szőreg

11.03
(péntek)

13.30

10

DAFC Szeged II.
- Üllés

11.12
(vas.)

10.00

15.00
14.30

4

Csengele - Üllés

09.10 (vas.)

16.30

4

Üllés - Hódmezővásárhely

5

Üllés - Nagymágocs

09.16 (szom.)

16.00

5

Tiszasziget - Üllés

09.16 (szom.)

14.00

09.24 (vas.)

14.00

6

Makó - Üllés

09.23 (szom.)

16.00

6

Üllés - Deszk

7

Üllés - Mindszent

09.30 (szom.)

16.00

7

Szabad

8

Üllés - Röszke

10.07 (szom.)

15.00

8

Üllés - Ásotthalom

10.08 (vas.)

13.00

10.14 (szom.)

13.00

9

Csanytelek - Üllés

10.15 (vas.)

15.00

9

Kk.Dorozsma Üllés

10

Üllés - Tömörkény

10.21 (szom.)

14.30

10

Mindszent -Üllés

10.22 (vas.)

12.32

11

SzentMihály - Üllés

10.28 (szom.)

14.30

11

Üllés - UTC

10.29 (vas.)

11.31

12

Üllés - SZVSE II.

11.04 (szom.)

13.30

12

Kistelek - Üllés

11.05 (vas.)

11.31

13

Apátfalva - Üllés

11.11 (szom.)

13.30

13

Üllés - Csongrád

11.12 (vas.)

11.31

14

Üllés - Kiszombor

11.18 (szom.)

13.00

14

FK Szeged - Üllés

11.18 (szom.)

11.00

15

Móraváros -Üllés

11.25 (szom.)

13.00

15

Üllés - Zsombó

11.26 (vas.)

11.00
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BOGI
Táncra hívták azok a hangok, amelyek
már tutulva énekeltek egy ideje az éjszakában. Olyan szép kiállású fiúk hangját is hallotta köztük, amilyenek az illatukat hagyták
szerte az utcában. Ezért leste a nagykapu
kinyitását, amikor a karikalábú brummogót
terelik befelé a kétlábúak. „Hátha nyitva
hagyják.” Osont már ki máskor is híreket olvasni az illatokból.
Vitte a lába, mert a hold, amikor kerek
volt megsúgta neki, hogy menni kell. Vitte
a vágy, amelyet a szűnni nem akaró forróság tévesen feltüzelt benne. Panaszkodott ő
hosszasan égő testére, amikor a kétlábúak
szemébe nézett könyörgőn, de azok nem
értették. Rohant, a sárga szemű magányos
házikók mellett bele az éjszakába, messze
amerre az álommadár suttogta neki tegnap.
Mert mostanában már itt járt nappal is, és
megint suttogott.
Ment egyre messzebb, pedig hallotta,
ahogy a kétlábú nőstény kétségbeesetten
kiáltozza a hívójelét. Szaladt a beállt sötétségben, mert kötelességtudatát elnyomta a
bőre alatt égő nap.
Most megtorpant, mert egy rövid időre
szertefoszlott a forróság megtévesztő ködfátyla. Ettől eszébe jutottak a szerettei, akik
hívták. Annyira szerette illatukat, mert övéi
voltak. Ő meg azoké. Bár már nem hallotta
őket visszafordult, és inaszakadtából rohant,
mert fájt, ahogy hiányoztak.
Rohant akkor is, amikor már látta a házuk
tetejét, és reménykedett a nyitott kapuban.
Rohant volna, de valami éles eltalálta a szívét. Valami, ami belülről szúrta meg. Elesett
és sírt, mert nem lesz így ott, amikor majd
reggel keresik. A bűntudat, hogy rosszat tett
jobban fájt, mint a megszúrt szíve. De amikor
eljött érte az álommadár, hogy elvigye magával… megkönnyebbült… örökre…
P.L.

"LÚD-TOLL"

EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT

MEGÉRETT A SZŐLŐ

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy idén október 16 – október 20-a között (5 nap) lakosaink részére ismét lehetőséget nyújtunk tüdőszűrésen, rákszűrésen, különböző
szűrővizsgálatokon való részvételre.
Mindenkit arra kérünk, hogy saját egészsége érdekében vegye
igénybe a szolgáltatásokat. A hét részletes programját minden családhoz szórólapon juttatjuk el.

Megérett a szőlő, jó édes a leve,
Ha kiforr, akkor vigyázni kell vele.
Fejedbe száll a gőze, ledönt a földre,
Óvatosan igyál, gondolj a jövődre.
Benne van a nóta, a vigadalom,
Bor nélkül nincs jó lakodalom.
Meghozza az ember kedvét a táncra,
Járja-járja, még bírja a lába.

polgármester,
egészségügyi és szociális dolgozók

APRÓHIRDETÉS

Tudta ezt Noé is, mikor a szőlőt ültette.
Ez kell a népnek, hogy legyen jó a kedve.
Amitől a búját–baját elfelejtse,
Ne legyen mindig szomorú az élete.
Juhász Sándor
2016.

1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas – lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Üllés központjában családi ház eladó. Érd. 06/70/2323505
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EGYHÁZI HÍREK
Új Miserend: Hétfő: 1700, Szerda: 800, Péntek: 1700,
Szombat: 800, Vasárnap: 900 – 1700
Plébániai iroda új nyitvatartási ideje:, Hétfő: 900 -1300
Kopasz István plébános úr előzetes egyeztetés alapján, egyéb időpontban is készséggel áll a hívek rendelkezésére. Tel. sz: 20/4414833
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KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. szeptemberi
étkezési térítési díjak befizetését:
szeptember 4 – szeptember 12-ig 7-14 óra között lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14 óráig.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Sévity Zoránnak és Papp Dittának július 10-én –
2690 grammal – Zlatan nevű gyermeke,

Sándor Szilárd Zsoltnak és Barna Zsuzsannának
július 2-án – 3680 grammal – Vilmos Iván nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!
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HALÁLOZÁSI HÍREK
Balogh Péter Pál augusztus 3-án 67 éves korában,
Soós Mónika augusztus 5-én 44 éves korában,
Pipicz Zoltán János augusztus 11-én 64 éves korában,
Árva Flóriánné (szül: Kálmán Ilona) augusztus 21-én 60 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép szeptemberi számának lapzártája:
2017. szeptember 15-én, pénteken lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb PÉNTEKEN 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!

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

Köszönjük!

