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„Olyan szegények nem vagyunk, hogy egy
mosolyt ne küldhetnénk egymás felé…”
A falunapi szentmisén Soós atya prédikációjának bevezető gondolatai
tulajdonképpen a szervezők szándékát öntötte szavakba. A rendezvények
változatossága, néhány megszokottnak is mondható program, kivétel nélkül azt
célozta, hogy alkalmunk legyen együtt lenni, egy kicsit lazítani és feledni a
hétköznapi gondokat. Az, hogy ehhez az égiek a két nap során nem mindig
nyújtottak segítséget, talán oka lehetett annak, hogy az idén kevesebben
látogattak ki a falunapi műsorokra - de nem feltétlenül.
A kérdésre a válaszokat a prédikáció felhívásán elgondolkodva találhatjuk meg.
FMJ.

Sportversenyek, autós és motoros felvonulás, tavaszai tárlat, társastánc
bemutató, Bon-Bon élő koncert, Anti Fitness Club koncert, Rocker
Zsolti, „falu vacsorája”, Dupla Kávé, utcabál a téren és még sok egyéb
program várta az érdeklődőket.

Helyi támogatók:
Bali AktívKft., Czékus Bau Kft., Maróti Heg-Szi Kft., Rádóczi
Lajos, Szabó Mihály és Tsai, Zöld-termék TÉSZ,
További támogatók:
OTP Bank, Hírős Bróker Kft.
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Megújult Üllés honlapja!

Polgármesteri Hivatal hírei:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy megújult a
település honlapja és folyamatos frissítés alatt áll.
http://www.ulles.hu

Képviselőtestületi hírek
A május 26-i ülés Aktuális napirendekkel
kezdődött. A testület tagjai – a jogszabályváltozások
következtében – módosították az önkormányzati
intézmények alapító okiratát, így a Polgármesteri
Hivatal, a Déryné Kulturális Központ, Területi
Gondozási Központ, az Önkormányzati Konyha és az
Üllés és Forráskút Községek Általános Iskolája,
Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és
Bölcsődéje alapdokumentumát. 2008. évi CV. törvény
alapján az intézmények besorolása változik. A
tevékenység jellege szerint meg kell különböztetni a
közhatalmi és a közszolgáltató tevékenységet ellátó
szerveket, a tevékenység fajtája szerint különbséget kell
tenni közintézmény, közintézet, vállalkozó közintézet és
közüzem között. Módosítani kell az intézmények
besorolását a gazdálkodási besorolását is, az
intézmények besorolása – a módosítás után kétféle
lehet: „önállóan működő és gazdálkodó” valamint az
„önállóan működő”.
Jóváhagyták
azoknak
az
intézményeknek
szervezeteknek az alapító okiratát is, amelyekben az
önkormányzatnak érdekeltsége van, így a képviselők
elfogadták
a
Homokháti
Önkormányzatok

Elérhetőek
a
Képviselőtestület
rendeletei,
jegyzőkönyvei, a lakosságot érintő legújabb hírek.
http://www.ulles.hu/pages/varos_al.aspx?id=15269
53
Megtalálhatóak a település rendezvényeiről készült
képek a Kiemelt hírek alatt a Fotógalériában.
http://www.ulles.hu/pages/varos_al.aspx?page=alb
um_list
Folyamatban van a bérelhető önkormányzati
intézmények (Foglalkoztató [Radnai utca 2],
Önkormányzati Konyha, Erdei Iskola, Déryné
Kulturális
Központ,
Házasságkötő
terem,
Horgásztó) rendezvény-naptárainak elkészítése.
http://www.ulles.hu/pages/varos_al.aspx?id=15628
06
Feltöltésre került a község eseménynaptára, ebből
értesülhetnek hol, mikor, milyen rendezvényen
vehetnek részt.
http://www.ulles.hu/pages/varos_al.aspx?id=15628
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Kistérségfejlesztési Társulása, a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ, a Szeged és Térsége
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és a
Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény alapító
okiratának módosító tervezetét.
A testületi tagok elfogadták a „Kun Összefogás”
Konzorciumi szerződés módosítását.
A testület döntött DAOP pályázat benyújtásáról,
mellyel az Erdei Iskoláig vezető kerékpárút
kiépítését szeretnék megvalósítani. A pályázat 77
millió forint összköltségvetésű, melyhez 7,7 millió
forint önkormányzati forrást kell majd biztosítani.
A képviselők elfogadták a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása és a szennyvízprojektben
érdekelt 4 település vezetői között kötendő
finanszírozási együttműködési megállapodást,
melynek alapján Üllés 6,2 millió forinttal járul
hozzá az első körös pályázat önerejéhez.
A testület tagjai megszavazták a Déryné
Művelődési Ház felújítását célzó LEKI pályázat
benyújtását és a benyújtáshoz szükséges önerő
biztosítását – 5 millió forintos keretösszeggel.
A Képviselők a második napirendi pont keretében
Határszemlét tartottak. Megtekintették a dűlőutak
állapotát, a külterületi területek gondozottságát.

Az ügyintézés meggyorsítása érdekében tervezzük a
Polgármesteri Hivatal nyomtatvány-adatbázisának
(adónyomtatványok,
szociális
segélyezési
nyomtatványok, okmányirodai nyomtatványok stb.)
feltöltését.
Felhívjuk a helyi érdekeltségű vállalkozók
figyelmét, hogy július 1-jétől lehetőség lesz a
honlapon ingyenes céghirdetésre. Amennyiben a
reklámnak erre formájára igény tart, úgy kérjük
keresse fel személyesen, vagy telefonon Vassné
Balogh Márta ügyintézőt (62/282-122
/222-es
mellék).
Polgármesteri Hivatal
1 % felhasználása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
Üllési Ifjúsági Sportegyesület a 2007. évi –
108.516 Ft összegű SZJA 1 %-os felajánlást a
sportolók
utazási
költségeinek
fedezésére
használta fel.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Makra Jenő
Egyesület elnöke
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ÜLLÉS ÉS FORRÁSKÚT KÖZSÉGEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE,
ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE
IGAZGATÓTANÁCSA

Döntés az Üllés és Forráskút Községek Közoktatási Intézménye tagintézményvezetői pályázatairól
A 2008. augusztusában létrehozott Üllés és Forráskút Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási
Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje intézmény vezetői feladatainak ellátására meghirdetett pályázat lezárult. Az
intézmény igazgatótanácsa 2009. május 26-án a véleményezésre jogosult szervezetek által kialakított javaslatok
alapján döntött a tagintézményvezetők személyéről. A 8 fős igazgatótanács az intézmény négy tagintézménye által
delegált 2-2 fő képviselőből jött létre.
A Fontos Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény-vezetői teendőinek
ellátására 2 pályázó jelentkezett, akiket az alábbiak szerint támogattak a véleményezők: Sárközi Emíliát javasolta a
Fontos Sándor Általános Iskola és AMI nevelőtestülete, Szülői szervezete, a Diákönkormányzat, a Közalkalmazotti
Tanács és a Szakszervezet, míg Kocsis Tamás pályázatát Üllés Község Képviselőtestülete támogatta. Az
Igazgatótanács 5 évre Sárközi Emíliát választotta meg az iskola tagintézményvezetőjének.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde tagintézményvezetői teendőinek ellátására 1 pályázó jelentkezett, Bezdány
Zoltánné, akit támogatott az óvoda és bölcsőde Nevelőtestülete, Szülői szervezete és Üllés Község
Képviselőtestülete is. Az Igazgatótanács 5 évre Bezdány Zoltánnét választotta meg az óvoda
tagintézményvezetőjének.
A forráskúti Margarét Napköziotthonos Óvoda tagintézményvezetői teendőinek ellátására 1 pályázó jelentkezett,
Vass Erzsébet, akit támogatott az óvoda Nevelőtestülete, Szülői szervezete és Forráskút Község Képviselőtestülete
is. Az Igazgatótanács 5 évre Vass Erzsébetet választotta meg a forráskúti óvoda tagintézményvezetőjének.
Munkájukhoz sok sikert Kívánunk!
Sápi Zoltán - igazgató

Társulási tanács ülése
Üllés és Forráskút Községek Közoktatási Intézményi Társulásának 6 tagú társulási tanácsa 2009. május 21-én zárt
ülés keretében egyhangú döntés alapján – 5 éves időtartamra - Sápi Zoltánt választotta meg Üllés és Forráskút
Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje igazgatójának.
Nagy Attila Gyula - Társulási tanács elnöke

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága tárgyév július 1.-én fennáll
( jövedelmi viszonyaiban változás nem történt, állandó tartózkodási helye nem változott, gyermeke folytatja
tanulmányait ) egyszeri 5.500.Ft/gyermek pénzbeli támogatást folyósít július 2009 július 3.-án 9-12 óra között
illetve, 6.-án 9-15 óráig a hivatal pénztárában.
Kérjük az időpont betartását.
Új támogatási forma 2009. január 1-től az Óvodáztatási támogatás.
Feltétele:
- a támogatás annak a szülőnek folyósítható, aki harmadik illetve negyedik életévét betöltött
gyermekét 2009 január 1.-jét követően íratta be óvodába,
- továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról,
- a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll.
További feltétel, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot
tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen.
A nyomtatvány a polgármesteri hivatalban Egri Zoltánnénál kérhető.
Egri Zoltánné ügyintéző
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Értelmetlen vandalizmus

Kérés
Megkérem azt a Tisztelt Lakost, aki a Petőfi
Sándor utca végén az erdősáv melletti árokba
rendszeresen döglött állati tetemeket szállít, ne
tegye! – Kímélje a környezetét és legyen
tekintettel a közelben lakók egészségére!
egy helyi lakos

&&&&&&&&&&&&
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Üllés
Község Képviselőtestületének 9/1992. (X. 8)Kt.
számú rendeletének 4. § (3) és (4) bekezdése
alapján:
„(3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely
a környék levegőjét szennyezheti, az egészséget
veszélyezteti, vagy élősdiek számára tápot
nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen
elhelyezni, vagy elhagyni nem szabad. Közvagy
magánterületet
fekáliával
/emberi
ürülékkel/
beszennyezni
nem
szabad.
(4) Az Állati Fehérje Feldolgozó Vállalat által
elszállításra nem került hasznos házi állatot a
tulajdonos köteles elásni, gondoskodni a
megfelelő
fertőtlenítésről.
(5) Az elhullott kisállatokat a tulajdonos a saját
területén oly módon köteles elásni, hogy a hulla
legalább 1 méter magas földréteggel legyen
borítva.
Azon személy, aki a rendelet 4.§-ába ütköző
cselekményt követ el, illetve az azokban foglalt
rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ
el, és – amennyiben a cselekmény súlyosabb
elbírálás alá nem esik 30.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
Üllés Község Önkormányzatának érvényes
szerződése van az állati tetemeket elszállító és
elhelyező hódmezővásárhelyi Állati Fehérje
Feldolgozó Vállalattal. A fertőzések elkerülése
érdekében kérjük a lakosságot, amennyiben
állati tetemet szeretne elhelyezni, úgy azt a
Polgármesteri Hivatalban Fridrik Imrénél, a
282-122/115 melléken jelezze, Tőle kap
felvilágosítást a tetem szabályos elhelyezésének
lehetőségével kapcsolatban.

Közel két hónapja próbálkozik az önkormányzat
a település közterületeinek (park, a régi és az új
kerékpárút mentén stb) virágosabbá, zöldebbé
tételével. Sajnos néhány ember figyelmen kívül
hagyja az igyekezetünket, a ráfordított munkát,
költségeket - megrongálja, vagy ellopja a
kiültetett virágokat, fákat.
Kérjük a lakosságot, hogy ha valaki bármilyen
információval tud szolgálni a fenti rongálásokkal
kapcsolatban, jelezze azt Bálint Antalnál a
30/506-5351-es telefonszámon.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX tv.
157 §. (1) bekezdése alapján, aki lopást,
szándékos rongálást követ el 100.000 Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Polgármesteri Hivatal

Okmányirodai hírek
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket az Üllési
Okmányiroda 2009. július 06-tól 2009.
július 12-ig ZÁRVA tart.
Megértésüket köszönjük!

Virágos Magyarországért mozgalom
Üllésen – egy kicsit másként

Átalakul a Virágos Magyarországért mozgalom
helyi rendszere. Idén – az elmúlt évek
gyakorlatától eltérően minden utcában 1
„Legvirágosabb ház” és 1 „Legrendezettebb
ház” cím kerül kiválasztásra. A bíráló
bizottság tagjai egészen – Tiszántúlról –
Újszentivánról
érkeznek
és
várhatóan
júliusban fogják körbejárni a települést.
A „Legvirágosabb ház” és „Legrendezettebb
ház” címet az ingatlan-tulajdonosok
ünnepélyes
keretek
között
az
Egészségvédelmi Héten vehetik majd át.
Nagy Attila Gyula
Polgármester

Polgármesteri Hivatal
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Ünnepélyes szerződésátadás a Kulturális Központban
2008-ban a Dél-alföldi Operatív Program keretében pályázati kiírás jelent
meg a szociális szolgáltatásfejlesztés és közösségi tér kialakítására.
Üllés Önkormányzata első körben beadta projektötletét, amelyben a Déryné
Kulturális Központ felújítását tűzte ki célul.
A pályázatok a közelmúltban elbírálásra kerültek, és a három dél-alföldi
megyéből – Csongrád, Bács-Kiskun, Békés – 42 sikeres pályázat született, amely
között Üllés is kedvező elbírálásban részesült.
A sikeres pályázati munkát a támogatási szerződés megkötése követte. Ennek
adott ünnepélyes keretet az a rendezvény, amelyre június 18-án a nyertes
projekt színhelyén, a Déryné Kulturális Központ udvarán és nagytermében
került sor.
A VÁTI Kht –a DAOP pályázatok lebonyolításában közreműködő szervezet –
Üllést jelölte ki a projektindító konferencia helyszínéül.
A rendezvényre a nyertes települések 42 polgármestere és jegyzője kapott
meghívást Üllés Község Önkormányzata és a VÁTI Kht. igazgatósága nevében.
A rendezvényen köszöntőt mondott és a támogatási szerződéseket átadta a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke dr. Kozma József, és Polgár Tibor, a
VÁTI Kht. Fejlesztési Programok Üzletág ügyvezető igazgatója.
Az ünnepélyes átadó után a jelenlévőket állófogadás várta a Déryné Kulturális
Központ nagytermében.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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ISKOLAI HÍREK:
DÖK-kirándulás
2009. május 30-án DÖK kiránduláson vettünk részt Budapesten.
Reggel fél 6-kor indult a busz Szegedre, majd vonattal mentünk tovább a budapesti Nyugati
pályaudvarra. Onnan a Deák térre metróztunk, és a Lánchídon átsétálva hamarosan megérkeztünk a
Hadtörténeti Múzeumba. Sok régi fegyvert, ágyút, jelvényt és egyenruhát láttunk, még töltetlen
fegyvereket is ki lehetett próbálni. Utána a Millenáris Parkba, a Csodák Palotájába mentünk, mivel a
margitszigeti Gyermeknap rendezvényei az idén elmaradtak. A Csodák Palotájában többek között lebegő
labdát, monociklit, szögletes kerekű autót, transzformátort is láthattunk, és rengeteg érdekes kísérletet
magunk végezhettünk el, pl. hogy a saját pupillánk fény hatására hogyan reagál. Utána
visszavillamosoztunk a Nyugati pályaudvarra, ahonnan 17:50-kor indult a vonat Szegedre.
Este 9-kor érkeztünk Üllésre fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva.
Ótott Balázs

Gyermeknap
Június 11-én, csütörtökön mindenki
kíváncsian várta, mit fogunk csinálni gyereknap
alkalmából.
A rövid eligazítás után következett a
csoportok zajos kiválasztása. Idén a 16 csapat
mindegyikébe került elsőstől nyolcadikosig
minden évfolyamból néhány tanuló. Ezek után
mindannyian (ki előbb, ki később) nekivágtunk
az állomásoknak. Az első megállóhelyek a
szabadban, az iskola mögötti földutakon voltak,
itt vártak minket tanáraink 2009-A csillagászat
éve alkalmából a csillagászattal kapcsolatos
feladatokkal. A ,,próbákat” mindenki élvezte, bár
a felső tagozatosoknak kevesebb energiája volt
az előző napi osztálykirándulás miatt. Az
állomások második fele az iskola udvarán volt,
itt többek között szövegértés, aszfaltrajzverseny,
betűkirakó, égitestekkel kapcsolatos dalok
keresése várt ránk. Miután minden csapat
végzett, következett a pontszámok összesítése. A
győztesek megkapták megérdemelt jutalmukat, s
mindenki mehetett ebédelni.
Kellemes
nap
volt,
köszönjük
a
szervezőknek!
Bodó Beáta
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ÁFÉSZ Kupa
Üllés, 2009. május 26.
Kupa célja: a homokháti kistérség községei, falvai tanulóinak bevonása egy már
meglévő – 1975 óta folyamatos versenysorozatba. Az atlétika része legyen
a diákok mozgáskultúrájának alakításában. Sportolási lehetőség
biztosítása az adott korosztály amatőr sportolóinak. Ösztönzés az
egészséges életmód kialakításához. Közösségi szellem fejlesztése,
erősítése.
Résztvevő községek: Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés
Résztvevők száma: 150 fő

III. helyezés – Üllés
3 – 4 – 5 próba atlétikai versenyek összesített eredménye:
I.
II.
III.
IV.
V.

helyezés: Ruzsa
helyezés: Forráskút
helyezés: Üllés
helyezés: Pusztamérges
helyezés: Öttömös

3 próba lány:
I.
helyezés: Forráskút
II.
helyezés: Üllés
III. helyezés: Ruzsa
IV. helyezés: Pusztamérges
V.
helyezés: Öttömös

3 próba fiú:
I.
helyezés: Rusza - Forráskút
II.
helyezés: Pusztamérges
III.
helyezés: Üllés
IV.
helyezés: Öttömös

4 próba lány:
I.
helyezés: Forráskút
II.
helyezés: Pusztamérges
III.
helyezés: Ruzsa
IV.
helyezés: Üllés
V.
helyezés: Öttömös

4 próba fiú:
I.
helyezés: Forráskút
II.
helyezés: Ruzsa
III.
helyezés: Üllés
IV. helyezés: Pusztamérges
V.
helyezés: Öttömös

5 próba lány:
I.
helyezés: Ruzsa
II.
helyezés: Pusztamérges
III.
helyezés: Üllés
IV.
helyezés: Forráskút
V.
helyezés: Öttömös

5 próba fiú:
I.
helyezés: Ruzsa
II.
helyezés: Öttömös
III.
helyezés: Üllés
IV.
helyezés: Forráskút
V.
helyezés: Pusztamérges
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Együtt-egymásért
Ismét bebizonyosodott, hogy amiben hiszünk, és amire vágyunk azért rengeteget kell tennünk, mire
megvalósul. De megvalósult Isten segítségével, aki sok-sok jólelkű embert állított mellénk, céljaink
eléréséhez.
A kiszabott határidőre így elkészült a templomkert öntözőberendezése. Május 20.- a óta folyamatosan
haladtak a munkálatok. Az árkok kiásása után, lekerültek a csövek a helyükre, össze lettek hangolva a
locsolási szektorok, a gödrök visszasimultak sok-sok gereblye és kapahúzás után. Végül a fűmag is el lett
vetve,amit azóta locsolunk és az arra járó napról-napra láthatja egyre zöldebb és üdébb ott a környék. Persze
ezért sokat kellett tenni, és ami ismét a jó szándékot mutatja, amikor valamilyen munkálat folyamatban volt
mindig csatlakozott hozzánk több személy.
Köszönet ezért: Gera Lászlónak, Barna Dánielnek és családjának, Farkas Attilának és családjának,
Tóth Andrásnak és családjának, Rácz Mihálynénak, Kurucsai Máriának, Tóth Lászlónak, Mihálffy
Lászlónak. A terepegyengetéshez a homokért ifj. Kurucsai Józsefnek és Bigors Sándornénak.
Anyagi támogatóink: Bartus Sándor és neje id. Egri Zoltánné, valamint Tóth Péter és neje.
Szeretettel meghívunk mindenkit a 2009.07.18-án szombaton délután tartandó családi napra, amelynek fő
támogatói:

Rádóczi Lajos és családja
Szalai Géza (Joker Söröző)
CSALÁDI NAP - 2009. július 18.
A program:
14 óra:
- Gyülekező, családok érkezése
- Gyerekeknek sétakocsikázás (két fogattal) a faluban a környező utcákban
15 óra:
- Köszöntő: Márió atya (Ferences szerzetes)
- Bibliai kvíz gyerekeknek, felnőtteknek
- Kötetlen beszélgetés ferencesek jelenlétében
16óra: Sportjátékok:
- Kötélhúzás, korosztályok és nemek szerint
- Focimeccs, tizenegyesek rúgása: a kapus Kiss- Rigó László megyéspüspök
16: 45:
- Estebéd elfogyasztása
18 óra:
- Esti mise Weinrauch Ferenc (Márió atya) és Zatykó László atya közös celebrálásában
- A szentmise zenei részét és a szentmise utáni koncertet a Szabad.ON csoport adja.

A családi nap ideje alatt a templomkert területén kézműves foglalkozások, arcfestés, légvár,
könyvárus és büfé üzemel.
Azok a családok és személyek, akik az öntözőberendezéshez hozzájárultak étkezési jegyet
kapnak az estebédre. A programon bárki részt vehet. Étkezési jegyek válthatóak; felnőtt:400Ft;
gyerek (10éves korig): 200Ft.
Ahol ezt megtehetik: július 4-én, 5-én, 11-én,12.-én a szentmisék után Farkasné Paragi Évánál
tel.sz: 30/3949-433 vagy Tóthné Tóth Erikánál tel. sz: 30/5272-984.
A falu egész lakosságát szeretettel várjuk erre a családias délutánra.
Szervezők: az üllési Páduai Szent Antal templom egyházközsége
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Ballagás

2009. június 13.
„Eddig csak álmodtunk,
terveztünk még,
most valóra válhat minden,
ami szép.
Az élet, a munka tárt
karokkal vár,
hogy szép lesz-e csak rajtunk
áll.”
Szabó Pál

„Töröld le könnyedet
Kisírt szemben mosoly
legyen és derű,
Minden nap kezdődik valami
valami nagyszerű
valami gyönyörű.”

8.b
Ótott Zsolt
osztályfőnök

8.a
Maróti Mihályné
osztályfőnök

Ádám Ildikó
Babarczi Kitti
Barna Brigitta

Barna Krisztina

Bíró Richárd

Bokor Máté

Botos Csaba

Bomba Brigitta

Czékus Tamás

Jenei Benjámin

Farkas Balázs Tamás

Kálmán Regina

Farkas Csaba

Kocsis Krisztián

Görög Mihály

Kocsis Norbert

Hegedűs Norbert

Kothencz Anikó

Hódi Gergely

Maróti Krisztina

Kertész- Farkas Mihály

Márta Barbara

Makra Gergő

Márta Bence

Márton Gábor

Megyeri Csilla

Szabó G. Zoltán

Nagy Zsófia Luca

Szögi Zsombor

Patyik Csaba

Szűcs Nikolett

Rádóczi Lajos István

Turcsi Tünde

Süveg Zsolt
Vass Rudolf

Wurzinger Imre

Veszelka Patrik

Zámbó Dávid

Zádori Ferenc

Vecsernyés Alexandra

Ződi Tamás
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X. Lehoczky János Környezetvédelmi Emlékverseny Solton
A tanév elején jelentkeztem egy országos környezetvédelmi versenyre, januárban volt az első
forduló. Kiderült, hogy tovább jutottam. A második levelezős fordulót márciusban írtam meg.
Értesítettek, hogy bejutottam az országos döntőre, ami Solton kerül megrendezésre. Kocsisné
Hecskó Ágnes tanárnővel megkezdtük a döntőre való felkészülést.
Hosszú felkészülés után május 25-én hétfőn el is indultunk Soltra. A Telki könyvtárban fogadtak
bennünket, ahol megírtuk az írásbelit. A versenyzők az ország minden tájáról érkeztek (Harta,
Mórahalom, Sopronhorpács, Hajdúböszörmény). Sőt még 3 erdélyi tanuló is bejutott a
versenybe.
Délután egy túrára indultunk a Böddi - székre. Sok érdekes madarat láttunk. Megfigyelhettük
közelebbről gulipánt is. A túra után vacsora következett. Miután megvacsoráztunk mindenki
elfoglalta a szállást, majd a fáradtságtól egyből elaludtunk. Másnap már sűrűbb volt a program.
A megnyitó után elmentünk a solti kastélyba, ahol bemutattuk az előre elkészített kiselőadást.
Az egyik előadásom témája településünk környezeti problémájának bemutatásáról és az
alternatív megoldási javaslatokról szólt. A másik prezentációmban egy a lakóhelyemen található
védett növényt kellett bemutatni. Nekem az Üllésen is megtalálható szibériai nőszirom és a
hozzá nagyon hasonló fátyolos (korcs) nőszirom tetszett meg, ezért ezeket hasonlítottam össze.
Ezután a korábban elvégzett ökológiai kísérletet mutattam be, majd a kastélyparkban fafajokat
kellett felismerni. Délutánra lett meg az eredmény. Mindenki szép és érdekes könyvet kapott
jutalmul. A program ünnepi ebéddel zárult. Elbúcsúztam a többiektől és sok, szép élménnyel
indultunk haza.
Tóth Noémi
7. b osztályos tanuló

Magyarból a 2008-2009. tanévben a következő eredmények születtek.
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
MEGYEI DÖNTŐ ( SZEGED)
5. osztály Nagy Kamilla 5.b (Santana C. Nagy Éva)
6. osztály Bodó Beáta 6.a ( Szofránné Valkai Olga)

3. helyezés
2. helyezés

Kazinczy-verseny
TERÜLETI DÖNTŐN ( Mórahalom)
5-6.osztály Ótott Balázs 6.a (Szofránné Valkai Olga) eredményes szereplés
7-8.o.osztály Maróti Krisztina 8.a( Ótott Zsolt) 2. helyezett

Petőfi-szavalóverseny
TERÜLETI DÖNTŐ.
5. osztály: Csúcs Donát 5.a (Szofránné Valkai Olga) 1. helyezett
6. osztály: Ótott Balázs 6.a (Ótottné Vörös Zsuzsanna) 2. helyezett
8. osztály: Megyeri Csilla 8.a. (Ótott Zsolt) 1. helyezett
A helyezések alapján a megyei versenyen vettek részt Szentesen.
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Feltét:

Üllés-Bordány biciklitúra, amelyre
kicsiket és nagyokat, fiatalokat és
idősebbeket egyaránt várunk!

Pizza a’la Túra

Felszolgálás időpontja (indulás):

július 4. 18:00 óra
Művelődési Ház
Kellékek:
-

Bicikli
Láthatósági mellény
Innivaló

A biciklitúrát követően kemencében
sült pizzát és hűsítő limonádét
szolgálunk fel!
Mesterszakács:
Turnerné Marika néni
Főszervező:
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület

Óvodai hírek:
Június 7-én a falunapok keretében tartottuk meg az óvodai ballagást. 34 nagycsoportos búcsúzott el az óvodától
énekekkel, versekkel, mesékkel ,tánccal színesített műsorral.
Június 9-én Mórahalmon 10 település részvételével Kistérségi vers-és mesemondó versenyen vettünk részt szép
eredménnyel:
-Kiscsoportban, vers kategóriában: Heintz Petra első helyezést
Farkas Tekla második helyezést
mese kategóriában :Balogh Donát második helyezést
-Középső csoportban: Ágoston Lilike verses mese kategóriában első helyezést,
Gyuris Noémi különdíjat kapott.
-Nagycsoportban: mese kategóriában: Berta Szimonetta első helyezést
verses mese kategóriában: Hódi Ádám első helyezést ért el.
Nagyon ügyes volt még: Gábor Zalán,Födi Klaudia, Franek Zoltán,
Forrai Krisztián és Bokor Anna is.
Büszkék vagyunk rájuk, és további sok sikert kívánunk nekik!
Fontos tudnivalók: Június 29-július 17 között takarítási szünet
miatt zárva lesz az óvoda és a bölcsőde.
- az óvodai tanév augusztus 31én, hétfőn kezdődik,
addig a nyári óvoda a Radnai u.2sz. alatt fogadja
a gyermekeket.
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Egyházi hírek
2009.05.10.-én a hívek szavazatai alapján megalakult az új
egyházközségi tanács, kinevezésük 5 évre szól, reméljük, hogy a
tagok felelősséggel és lelkiismeretesen végzik a vállalt feladatot.
A megválasztott 12 fő és 3fő hivatalból kinevezett képviselő, a
Püspök úr jóváhagyása után, június 1-én, pünkösd hétfőjén
ünnepi keretek közt a Polgármester úr jelenlétében tették le az
esküt.

Jelenlegi tagok névsora:
Bigórs Sándorné, Bálint Mónika, Barna Dánielné,
Faltinné Böröcz Ildikó, Farkas Attiláné, Hajnal Sándorné,
Kurucsai Mária, Mihálffy László, Monostori Imre, Tóth
András, Tóth Andrásné, Tóth József, Tóth Józsefné, Tóth
László, Tóth Péter

„LÚD-TOLL”
Zádori Ágoston
Tán Petőfi…

Tán Petőfi hős szelleme
Szállta meg lelkem,
Mert a versírásban biz’
Én örömömet leltem.
Petőfi hatalmas elme,
Bokáját is alig érem…
De nem nyughat vele
Lüktető izzó vérem.
Képzetem az: nem hattyúdal
Énekeim gyöngyfűzére,
s nem ülnek halotti tort
Emésztő zsarát-üszökére,

Szt. Antali Búcsú
2009.06.14.-én ünnepeltük templomunk búcsúját. Az ünnepi
szentmisét plébánosunk Soós János meghívására , vendégatya a
ferences Zatykó László celebrálta,zenei részét a dorozsmai Gyuris
János vezette énekkar színesítette. A búcsúi és úrnapi körmenet 4
oltárnál áldás és ima keretében zajlott.

Mert a parázs most izzik,
Ki hamuágyát szétveti,
És lelkem forrón hevíti,
Keblemet csontig égeti.
Hűs fuvallatként jöjj
Petőfi drága, hős elődöm,
S én e parázsnak hevében
Tovább nem sínylődöm.

Bordány, 2009. január 4.
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Július havi orvosi ügyelet
1.
2.
3.

szerda
csütörtök
péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Joó András
Dr. Joó András
3-a péntek délután 17 órától - 6-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.

6.
7.
8.
9.
10.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Joó András
Dr. Joó András
Dr. Joó András
Dr. Csonka Erika
Dr. Csonka Erika
10-e péntek délután 17 órától - 13-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.

13.
14.
15.
16.
17.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Joó András
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
Dr. Csonka Erika
17-e péntek délután 17 órától - 20-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2

20.
21.
22.
23.
24.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
Dr. Joó András
24-e péntek délután 17 órától - 27-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.

27.
28.
29.
30.
31.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Joó András
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
Dr. Joó András
Dr. Vereczkey Csaba

FIGYELEM: Hétköznap 17 órától másnap reggel 7 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon reggel 7 órától másnap
reggel 7 óráig a Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2
Az esetleges változások miatt tévedések elkerülése érdekében kérjük, vegyék figyelembe a rendelőnél lévő kiírásokat is!
Köszönjük.
Az orvosok elérhetőségei:
Dr. Csonka Erika:
282-052,
Dr. Joó András :
282-007,
Dr. Vereczkey Csaba: 287-034,

06/30/362-8459, 582-417
06/30/9282-007
06/30/9952-023
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„AS-PIRIN”
A napozás veszélyei
Az újszülöttek - egyhónapos korig – jobb, ha csak levegőznek. Általában kéthetes kortól javasolható
a rendszeres levegőztetés. Természetesen a nyári időszakban ne a legmelegebb déli időpontra essék a séta
ideje. Ilyenkor figyeljünk a kellő öltözetre, ne legyen túlöltöztetve a baba, ne izzadjon, de azért egy kis
ruhácska mindig legyen rajta. Fejére nyári sapkát adjunk. Az első néhány hónapban nem javasolható a
csecsemő strandoltatása.
Leégés
Ha kétéves kor alatti gyermeknek vásárolunk napozószert, érdemes arra is figyelni, hogy ne tartalmazzon
tartósítószereket, színező- és illatanyagokat. Ha a babának mégis leég a bőre, hűvös zuhanyozással
enyhíthetünk a fájdalmon, majd fújjuk be az érintett területet Panthenol sprayvel, használjunk Bepanthen
kenőcsöt. Ha hólyagos az égés, csak tiszta vizet használjunk. Jól bevált házi szerek az aludttej, tejföl is,
kellemesen hűsítik a bőrt, ám olajat, vajat, zsírt soha ne kenjünk az égett bőrre!

Milyen a jó napozószer?








fényvédő hatású és fotostabil
magas faktorszámú
vízálló, de a homokszemcsék sem tudják ledörzsölni
védőanyagai a nap hatására sem bomlanak el
lipidekben gazdag (tej- vagy krémszerűt válasszunk)
véd az UVA- és UVB-sugarak ellen is
hypoallergén és hidratáló

A nap hatása csontrendszerünkre
Az ultraibolya tartomány biztosítja, hogy a kisgyermekek szervezetében D-vitamin keletkezhessen. Napozás
hiányában, illetve ha gyógyszeresen nem pótoljuk a D3 vitamint (Vigantol cseppek), csontozatuk elgyengül.
Gyermekeknél a vitaminhiány hatására csökken a csontok szervetlenanyag-tartalma, ami deformálódáshoz
vezethet.
Egy éves korig évszaktól függetlenül naponta kell kapniuk a D3 vitamin cseppet, 1-3 éves korban pedig
októbertől áprilisig.
Napszúrás
Ha túl sokáig, fedetlen fejjel tartózkodik gyermekünk a napon, könnyen beszerezhet egy kiadós napszúrást.
Ilyenkor vérbőség, vizenyő alakul ki az agyban, ami fejfájással, szédüléssel, hányingerrel, hányással, lázzal
járhat. Hűvös, sötét szobában fektessük őt le, borogassuk, bőven kapjon kissé lehűtött folyadékot, szükség
esetén lázcsillapító gyógyszert.
A bő folyadékpótlás egyébként is érvényes a nyár egészére. Különösen a gyerekekre kell odafigyelni, mert
ha belefeledkeznek a játékba, nem foglalkoznak a szomjúsággal. Nagy kánikulában az egyébként csak
anyatejjel táplált csecsemőket is kínáljuk meg lehűtött, forralt vízzel vagy gyakrabban szopjanak. Az anyatej
ugyanis mindig alkalmazkodik a baba igényeihez, most inkább lesz szomjoltó, mint kalóriadús, tápláló.

Balogh Antalné védőnő
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Érettségi akár két év alatt is! Gimnáziumi osztályokban,
esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal (meglévő
képesítés beszámításával). A beíratkozottak 99%-a
sikeres érettségi vizsgával zárta a tanulmányait.

„Márti receptjei”
Sárgarépás burgonya
(köretnek)

A felsőfokú intézményekbe jelentkezett diákok 100%-a
felvételt nyert.

Hozzávalók:
- 3 közepes burgonya – finomra reszelve
- 3 közepes sárgarépa – finomra reszelve
- 1-2 fej kisebb vöröshagyma – finomra reszelve
- 2 evőkanál vaj
- 1 evőkanál olaj
- 1-2 kávéskanál só

Diákigazolvány, családi pótlék igényelhető.

Elkészítés:
Közepes méretű tepsit sütőpapírral ki kell bélelni, majd
meg kell kenni az olaj és az olvasztott vaj keverékével.
A burgonyát a sárgarépával és a vöröshagymával
alaposan össze kell keverni, majd bele kell keverni a sót.
Ezt követően bele kell simítani a tepsibe és közepes
hőmérsékleten addig kell sütni, amíg egy kicsit megpirul.
Jó étvágyat!
FELHÍVÁS!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a FVM által kiadott
határozat alapján a tűzestek megelőzése érdekében az ország
teljes területén lévő erdőkben és az erdőterületek határától
számított 200 méteren belüli területen – a kijelölt tűzrakó
helyen is- valamint közút menti fásításokban mindennemű
tűzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetésit is, 2009. április 8tól átmeneti időre tilos.
TÁJÉKOZTATÓ!
Közelednek a nyári betakarítási munkálatok. Ezúton szeretném
felhívni

a

mezőgazdaságban

dolgozók

figyelmét,

hogy

maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat,
valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot.
A levegő védelmével kapcsolatosan említett Kormányrendelet

Érdeklődni:
Móra Ferenc ÁMK
6782 Mórahalom,
Barmos György tér 2. sz.
Tel.: 62/281-059,62/648-228
www.delfikoronaja.hu

Üllési tűzoltó siker
Üllési Községi Tűzoltó Egyesület részt vett az – a Forráskúti
Önkormányzat és a Forráskúti Tűzoltó Egyesület által közösen
szervezett – Megyei Tűzoltóversenyen. A versenyen részt vett 15
csapat közül az üllésiek dobogós helyezést értek el.
A „Kismotorosfecskendő szerelés” kategóriában III. helyezést, az
„Önkéntes gépjárműfecskendő szerelés” kategóriában szintén III.
helyezést, végső soron az „Összesített verseny” kategóriában II.
helyezést értek el.
Gratulálunk a szép eredményhez!
Nagy Attila Gyula - polgármester

Ha tűz van ……
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
tűz esetén az alábbi számok
hívhatók:
Tűzoltóság száma:
105
Ruzsai Tűzoltóság 62/285-505
Zsíros Tibor
30/287-5434
Hódi Sándor
30/290-8094

Állatorvosi ügyelet

értelmében, a tarló vagy az aratás során keletkezett hulladékok
égetése

továbbra

is

tilos.

Az

alkalomszerű

égetés

engedélyezésével kapcsolatban az illetékes Környezetvédelmi
Hatóságot kell megkeresni.
Az aratásban résztvevő egyéni vállalkozók, őstermelők a
munka

és

erőgéppel

rendelkezők

kötelesek

az

aratás

megkezdése előtt a gépszemléket tartani, amelyre a települési
tűzoltó egyesület képviselőjét is meg kell hívni.

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: 30/239-2996, 20/9739149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6
óráig

A Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága a helyszínen fogja ellenőrizni a gépeket és
berendezéseket és az azok által bekövetkezett tűzeseteket
követően a szabálysértők ellen eljárást fognak kezdeményezni.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a mellékletben leírtak be
nem tartása esetén helyszíni bírságot, szabálysértési eljárást
rosszabb esetben tűzvédelmi bírságolási eljárást von maga
után.
Polgármesteri Hivatal
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Július 4-5.
Dr. Papp Sándor
06-30/487-9805
Július 11-12.
Dr. Szőke Csaba
06-30/324-5032
Július 18-19.
Dr. Papp Zalán
20/973-9149, 30/239-2996
Július 25-26.
Dr. Hursán Mihály
06-30/998-6139

Házhoz hívható!
Gépjármű eredetiség-vizsgálat,
átírás ügyintézés, biztosításkötés, hitel
Valamint GPS navigációs készülékek
értékesítése.
Érdeklődni:
Acsai Varga Károly 06/30-5350-300
www.regiofinance.hu

BALI 23 ÉTTEREMBŐL
ELŐFIZETÉSES EBÉD RENDELHETŐ
550,- Ft/ adag

Épületgépészet

Telefon:
06-30-632-57-98

Víz és csatorna, gáz-, fal-, padló-, radiátoros
fűtések átalakítását, szerelését, lakások, családi
és társasházak komplett épületgépészeti
kivitelezését, porszívó- és napkollektoros
rendszerek telepítését vállaljuk.
Tervezéssel, anyagbeszerzéssel, garanciával.
Tel: 06/20/366-9868
E-mail: technologies@t-online.hu

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bali 23 Étterem,
Üllés, Felszabadulás utca 23.
Minden hónapban egy gondolat …

Vannak emberek, akik évekig beszélgetnek egymással egy fedél alatt, mégsem találkoznak igazán, két másik
pedig az első beszélgetés után régi barát.
/Mary Catherwood: Mackinac and Lake Stories/
CSALÁDI ESEMÉNYEK Üllésen
Születési hírek
Tajti Tibornak és Kozma Szilviának május 26-án Máté nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!
Házasságkötési hírek
Lőrincz Ervin volt üllési és Józó Mária szegedi lakosok május 30-án,
Lippai Tibor Vince balástyai és Nagy Beatrix üllési lakosok június 1-jén
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Halálozási hírek
Menyhárt László május 18-án,
Sárközi János május 21-én elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak
Üllési Körkép
Üllés Község képviselőtestületének lapja, Kiadja Üllés Község Polgármesteri Hivatala, 6794 Üllés, Felszabadulás utca 40. sz.
Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula, Felelős szerkesztő: Dr. Faragó M. Judit
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Felszabadulás utca 40. sz. 62/282-122
Nyomdai kivitelezés: Gold Press Nyomda, 6725 Szeged, Boldog Asszony stg. 55. sz. 62/311-111
Felelős vezető:Illés Mihály
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