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fotók: Seres Attila

TÁMOGATÓK:
Agrona Szövetkezet, Alkotóház, Bali Aktív Kft., Bozsák Zoltán,
Bozsity Bt., Czékus Bau Kft., Dankó-Vill Kft., Dudás János, Fodorné
Bodrogi Judit, Gábor Anita, Lajkó Laura, Lajkó Viktória, Maróti HegSzi Kft., Maróti József, Mulati Jenőné, OTP, Péter Mihály, Polgárőrség, Radio 88, Remény nagycsaládos egyesület, Simonics Beáta,
Szabó és Társa Bt., Tari Józsefné, Irénke, Technikai csoport, Tűzoltó
egyesület, Zádori Antal

VERSENY EREDMÉNYEK
FOCI
1.
2.
3.

SPEED
Bozsity Bt.
Bikicsunáj

Gólkirály:
Legjobb kapus:
Legjobb játékos:

Jenei Csaba
Kádár Attila
Tóth Máté

PALACSINTA EVŐ
VERSENY

1.
2.
3.

Gyuris Patrik
Virág Richárd
Kálmán Patrik

SAKK
Felnőtt:
1. Balogh Ferenc
2. Gábor Géza
3. Rácz Gábor
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Gyermek:
I. csoport
1. Lábas László
2. Gyuris Richárd
3. Monostori Zsolt
II. csoport
1. Santana Alberto
2. Tóth Dominika
3. Rácz István

PINGPONG
Felnőtt:
1. Czékus László
2. Varga Tamás
3. Bódi Zoltán
Gyermek:
5.-6. osztályos tanulók
1. Vass Erik
2. Lajkó András
3. Lakatos Simon

7.-8. osztályos tanulók
1. Bakó Balázs
2. Sztankovics Attila
3. Jójárt Tibor

BOR VERSENY
Arany minősítést kapott:
Mihállfy Tibor
Szögi János
Maróti Sándor
Ezüst minősítést kapott:
Dudás János
Tímár Géza
ifj. Vass József
Balogh Ferenc
Sándor Alajos
Bronz minősítést kapott:
Seres Lajos
Pócsa László
Molnár Mihály
Dudás János

FALUKERÜLŐ
KERÉKPÁRTÚRA

A kerékpárt Tóth András
nyerte.
HALBÓL BÁRMIT
FŐZŐVERSENY

1. Illés Old Boys – Illés Géza és
Illés Mihály csapata
2. Hal-ihó – Tisóczki Zoltán és
csapata
3. Hal-dorádó – Vér Istvánné
és Hugyeczné Sárközi Éva
csapata
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BELVÍZ 2010
KEDVES ÜLLÉSIEK!
Az elmúlt hetekben községünkben megpróbáltatásokkal teli összefogásra volt szükség. Az égiek nem kímélték falunkat, de a
Homokháti kistérség többi települését sem.
Az előrejelzések bár jósolták a változékony
időjárást, mégsem lehet 100%-osan felkészülni egy ilyen mértékű vis major helyzetre. Mint azt tudhatjuk, nem csak nálunk volt
gond a belvízzel, hanem ahogy a médiában
is hallhattuk az egész országban tombolt az
ítéletidő. Sajnos nemhogy napokig, hanem
heteken keresztül. Romba dőltek házak, családok veszítették el otthonaikat.
Néhány számszerű adat a védekezésről:
2010. 05. 31-én reggel 8.00 órakor szükségessé vált a belvízvédekezés I. fokú elrendelésére, majd délelőtt 10.00 órától már a II.
fok elrendelése vált szükségessé. Másnap,
06. 01-jén reggel 8.00 órakor tovább fokozódott a helyzet, így elrendeltük a III. fokú
belvízvédelmi készültséget. A községben
uralkodó állapotról, a mentési munkálatok
minden fázisáról folyamatosan értesítettük
az ATIKÖVIZIG ügyeletet, az ATIKÖVIZIG
szegedi szakaszmérnökséget, a Csongrád
Megyei Védelmi Bizottság Titkárságát, a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóságot, és a Polgári Védelem mórahalmi
központját.
A védekezésbe bevont önkormányzati
munkagépek: MTZ traktor 1db, pótkocsi
1db, JCB árokásó 1db, és folyamatosan működött az önkormányzat 9-12 szivattyúja.
A becsült kárösszeg 5.000.000 Ft – de
a pontos elszámolás még tart. A kár megtérítésére és enyhítésére az önkormányzat
az állami költségvetés vis maior keretébe
pályázatot nyújt be.
Az időjárás kedvezőbbre fordulásával a
belvízhelyzet mérséklődött, így 06. 04-én de.
10.00 órakor a készültséget II. fokúra, 06. 07én 10 órakor I. fokúra csökkentettük, majd
06.10-én 10.00 órakor megszüntettük.
Engedjék meg, hogy a település nevében köszönetet mondjak azoknak, akik
önként vállaltak magukra egy nagy és
fontos feladatot – A MENTÉST!
Köszönöm mindazon üllésieknek, akik
nem a hibakereséssel, hanem a problémamegoldással foglalkoztak ezekben a hetekben, és ha kellett szerszámot ragadtak, hogy
mentsék, ami menthető.

Köszönöm az Üllési Tűzoltó egyesület
tagjainak, és külön köszönöm Zsíros Tibor
Elnök Úrnak a mentés irányítását.
Köszönöm Polgárőr társaimnak, illetve
Barna Dániel Elnök Úrnak a mentésben való
részvételt, köszönet illeti a Ruszai Köztestületi Tűzoltóság tagjait is.
A Technikai Csoportnak meg szeretném
köszönni, hogy kis létszámuk ellenére mindenütt ott voltak ahol szükség volt rájuk. Köszönet a közcélú- és közfoglalkoztatottaknak,
akik munkaidőt nem számolva vettek részt a
védekezésben.
Szerencsére sok segítséget kaptunk a
helyi vállalkozóktól, magánszemélyektől, és
nem csak Üllésről, hanem Ferencszállásról,
Mórahalomról, és a Szegedi Tűzoltóságtól
is. Köszönjük a felajánlott segítséget és
munkát.
Kedves Üllésiek, mondjunk köszönetet, hogy településünk így vészelte át ezt a
szélsőséges időjárást, és fejezzük ki együttérzésünket azoknak a honfitársainknak, akik
a mai napon is küzdenek az árvíz és belvíz
ellen, akiknek házát, otthonát, az élete munkáját vette el a természet.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

TÁJÉKOZTATÓ

Rendelési idő: hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti
Állatorvosi Rendelőnél

A Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád Megyei Kirendeltsége
minden héten csütörtökön 9-14 óra között
Mórahalmon – a Tömörkény utca 3. szám
alatt – az alábbi ügyekben tart ügyfélfogadást:

Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 30/239-2996,
20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
Július 3-4.
Július 10-11.
Július 17-18.
Július 24-25.
Július 31. augusztus 1.

Dr. Szőke Csaba
Dr. Nyári László
Dr. Hursán Mihály
Dr. Papp Zalán
Dr. Papp Sándor

06-30/324-5032
06-30/499-7241
06-30/998-6139
20/973-9149, 30/239-2996
06-30/487-9805

A
ében
–
–
–
–

Nyilvántartási Osztály ügyintézésTAJ kártya kiadás,
uniós kártya kiadás,
jogviszony rendezés
nyomtatvány kiadás-átvétele

A Készpénzellátási Osztály ügyintézésében:
– nyomtatványok kiadása – átvétele
– útiköltség utalvány átvétele
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BEFEJEZÉSHEZ KÖZELEDVE
MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL AZ ERDEI ISKOLÁBAN

KEOP-3.3.0-2008-0040
Környezet és Energia Operatív Program Erdei Iskolák Infrastruktúrafejlesztése című pályázati kiírására: benyújtott„ Az üllési Baromjárási
erdei iskola fejlesztése „ projekt keretében elkészült az épület felújítása. A közbeszerzést a Bozsity Bt. nyerte, a kivitelezői munkálatokat
időre teljesítette. Megújult a tető, új nyílászárók szépítik az épületet. Akadálymentesítés lehetővé teszi a mozgáskorlátozottaknak az épület
használatát. A konyha új bútorzatot kapott. A Napenergia biztosítja a meleg vizet, külső világítást és az épület fűtésébe besegít. Központi fűtést alakítottunk ki, ezzel biztosítjuk az egész éves nyitva tartást. Szennyvíztisztító rendszer a baktériumok alkalmazásával lebontja az aknába
került folyékony hulladékot és így alkalmas a fák öntözésére a kifolyó víz. A pelletkazán és az elektromos vezérlő működteti a fűtési rendszert.
Két faház a beszerzésre kerülő kerékpároknak és a szükséges szerszámoknak ad otthont.
A pályázat második üteme oktatást segítő eszközök beszerzését és tananyag fejlesztést tartalmaz.
Augusztus végén záruló projektünk reményeink szerint növelni fogja a településünk hírnevét.
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
A nagy és kicsi csigák is elballagtak az óvodából, bölcsődéből. Óvodapedagógusaink, gondozónőink saját készítésű tarisznyával és belevalókkal kedveskedtek az ovisoknak, bölcsiseknek.

fotók: óvoda dolgozói
Az óvodából elballagókat várjuk augusztus utolsó hetében délelőttönként
verset tanulni az iskolai évnyitóra!
A mórahalmi vers és mesemondó versenyen 10 település óvodásai vettek részt,
közöttük a Csigabiga Óvodások Üllésről.

A mórahalmi rajzversenyen III. helyezést
ért el Gábor Amarilla, Pitypang csoportos
óvodásunk.

A versenyen részt vettek:
Balogh Donát – I. helyezett,
Mackó csoportos,
Ágoston Lilike – I. helyezett,
Pitypang csoportos,
Gyuris Noémi, Pitypang csoportos,
Juhász Natália, Mazsola csoportos,
Zámbó Anita Vivien, Mazsola csoportos,
Czakó Sára, Mackó csoportos,
Gábor Dominik, Halacska csoportos,
Bárkányi Ramóna, Halacska csoportos,
Ők emléklapot és ajándékot kaptak.

fotók: óvoda dolgozói

A bölcsis nevelési év végére is jutott
néhány ünnep. Anyák napján virággal kedveskedtek a bölcsisek anyukájuknak. Május
végén a gyerekeket „ünnepeltük”. A gyermeknapi rendezvényen a szülőkkel együtt
vettek részt a gyermekek, ami tovább fokozta
a jókedvüket. Június elején „elbúcsúztunk” a
szívünkhöz nőtt gyermekektől egy ballagási
ünnepség keretében. Őket szeptemberben
várja az óvoda, de addig még a gondtalan
nyarat a bölcsiben tölthetik.
Kellemes nyarat kívánnak mindenkinek
az óvoda-bölcsőde dolgozói!

fotók: Seres Attila
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AZ ÉV EREDMÉNYEI MAGYARBÓL
Kazinczy –verseny
Területi forduló
5-6.osztály: Nagy Kamilla 1. helyezés
(Hódiné Vass Magdolna)
7-8.osztály: Bodó Beáta 1. helyezés
(Szofránné Valkai Olga)
Országos: Bodó Beáta ezüst fokozat (bronzkülöndíjas) (Szofránné Valkai Olga)
Petőfi-szavalóverseny
helyi fordulóját.
5. osztály
1. helyezett: Hódi Krisztina 5.b
(Hódiné Vass Magdolna)
2. helyezett Kucska Ádám 5.a
(Ótott Zsolt)
3. helyezett: Bozsák Patrik 5.a
(Ótott Zsolt) és Bokor Emese 5.b
(Hódiné Vass Magdolna)
további helyezések:
4. Kóbori -Kovács Patrik 5.b (Ótott Zsolt)
5. Matuszka Nikolett 5.a
(Hódiné Vass Magdolna)
6. Kása Karolina 5.b (Ótott Zsolt)

7. Vass Attila 5.a (Hódiné Vass Magdolna)
6. osztály
1. helyezett: Nagy Kamilla 6.b
(Hódiné Vass Magdolna) és
Csúcs Donát 6.a (Szofránné Valkai Olga)
2. helyezett: Pataki Alexandra 6.b
(Hódiné Vass Magdolna)
3. helyezett: Barna Renáta 6.a
(Szofránné Valkai Olga) és
Vass Ákos 6.b (Hódiné Vass Magdolna)
4. helyezett: Monostori Zsolt 6.a
(Szofránné Valkai Olga) és
Gyuris Ágota 6.b
(Hódiné Vass Magdolna)
7. osztály
A zsűri első helyet nem adott ki.
2. helyezett: Papp Renáta 7.b
(Santana C. Nagy Éva)
3. helyezett: Nagy Nikolett 7.b
(Santana C. Nagy Éva)
4. helyezett: Maróti Gabriella 7.b
(Santana C. Nagy Éva)
A verseny területi fordulóján elért
eredmények:

6. osztály: Csúcs Donát 2. helyezés
(felkészítő: Szofránné Valkai Olga)
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Területi forduló
5. osztály: Bokor Emese 2. hely 90 pont
(Hódiné Vass Magdolna)
6. osztály: Nagy Kamilla 1. hely 96 pont
(Hódiné Vass Magdolna)
7. osztály: Bodó Beáta 2. hely 93 pont
(az első helyezettel azonos ponttal)
(Szofránné Valkai Olga
8. osztály: Nagy Nóra 6. hely
(Szofránné Valkai Olga)
Megyei döntő:
6. osztály: Nagy Kamilla 3. helyezés
(felkészítő: Hódiné Vass Magdolna)
7. osztály: Bodó Beáta 3. helyezés
(Felkészítő: Szofránné Valkai Olga)
Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia
tanulmányi verseny
szövegértés-szövegalkotás országos
Hódi Krisztina 5. b és Kása Karolina 5. b
13. hely (aranya fokozat)

VERSENYEREDMÉNYEK VOLT RÁ ENERGIÁNK. LESZ RÁ ENERGIÁNK?
A 2009/2010-es tanévben 3 történelem
versenyre neveztünk be. A Mozaik Kiadó 5
fordulós országos levelező versenyén 16 tanuló indult, ebből 8-an jutottak be az országos döntőbe, amelyet Szegeden rendeztek
meg. Az alábbi eredmények születtek:
Történelem: 5-6.osztályban 1168 indulóból, 7-8.osztályban 838 indulóból
Ótott Balázs (7.a) 11.hely
Nagy Kamilla(6.b) 20.hely
Bundság Éva (8.a) 33.hely
Hódi Krisztina (5.b) 34.hely
Csúcs Donát (6.a) 42.hely
Monostori Dorottya (8.a) 46.hely
Angol: 5-6.osztályban 935 indulóból,
7-8.osztályban 560 indulóból
Rácz Dávid (7.a) 9.hely
Gyuris Ervin (5.b) 39.hely
A Titok Bt. csoportos levelező versenyén 3 (4 fős) csapattal indultunk, melynek
a végeredménye a következő:
5.b 6. hely (Kása Karolina, Rácz Szabolcs,
Ferenczi Balázs, Czékus Marcell)
6.a 4.hely (Csúcs Donát, Monostori Zsolt,
Onica Klaudia, Szabó Alexandra)
6.b 4.hely ( Nagy Kamilla, Horváth Fanni,
Rácz Anna, Gyuris Ágota)
A harmadik verseny a Kálti Márk Tesztverseny volt, ahol 6 tanulóval indultunk és 3
tanulót behívtak az országos döntőre, melyet
Budapesten rendeztek meg.
Nagy Kamilla 11. hely
Hódi Krisztina 14. hely
Papp Máté 15. hely
Felkészítő tanárok: Hódiné Vass Magdolna
és Ótott Zsolt

6

PROGRAMZÁRÓ VETÉLKEDŐ ALGYŐN

A környezetvédelmi versenyfelhívás márciusban érkezett el hozzánk az iskolába. Az alsós
korcsoportba neveztünk négy tanulóval:
Gyuris Csaba 1.o
Kása Kornél 2.o
Kékes-Szabó Tamara 3.o
Gyuris Imre 4.o
A csapat előzetes feladata az volt, hogy
a településünkön egy pozitív példát kellett
keresni, ahol a hulladékokat nagy mértékben
felhasználják és új használati tárgyakat készítenek. Mi az Alkótóházat mutattuk be és egy
kézműves foglalkozás keretén belül Hajdúné
Julika nénitől elsajátíthattuk azokat a technikákat, ahol hulladékokat tudunk hasznosítani. Készítettünk tűpárnát, labdát, karkötőt
és Gyuris Imi és Csabi még merített papírt
is készített.
Az Algyőn megrendezett vetélkedőn előfotó: Deme Zita ször az előzetes feladat bemutatására került
sor, amivel a második helyre kerültünk, de
végül a vetélkedő részpontjaival együtt a dobogó harmadik fokát foglalhattuk el.
A délelőtti feladatok során nagyon sok
hasznos információval bővült a csapat tudása. Különleges játékokat is kipróbálhattunk
(élő csocsó, egykerekű bicikli, stb).
Díjazottként nagyon értékes ajándékokat
kaptunk, természetesen az energiatakarékosság jegyében: napelemes helikoptermodellt és környezetvédelmi társasjátékot.
Számos tapasztalattal és élménnyel gazdagodva tértünk haza Algyőről.
fotó: Deme Zita

Deme Zita
felkészítő tanár

www.ulles.hu

DÖK-KIRÁNDULÁS BUDAPESTEN
Hagyományainkhoz híven az iskola idén is megszervezte a diákönkormányzat budapesti kirándulását. Erre a jutalomkirándulásra
azok mehetnek minden évben, akik a diákönkormányzat munkájában aktívan részt vesznek, valamint azok, akik megyei és országos
versenyeken öregbítik iskolánk hírnevét. Idén csatlakoztak a 7.a és
3.b osztály tanuló is, mert a ZÖLDÜ(L)LÉS napi faluszépítésen ők
mozgósították a legtöbb embert. Velük együtt egy népes küldöttség
vágott neki (80 tanuló és 8 felnőtt kísérő) a budapesti útnak.
2010. május 22-én hajnalban indult a „kis” csapat, előbb busszal
Szegedre, a vasútállomásra, majd onnan gyönyörű fővárosunkba.
Negyed tízkor szálltunk le a vonatról a Nyugati pályaudvaron, innen
pedig metróval a Városligetbe mentünk. Az időjárásra nem lehetett
panaszunk, száz ágra sütött a nap. Így aztán kitikkadva és leizzadva
értünk a Közlekedési Múzeumhoz. Mivel kicsit késésben voltunk, és
fél 12-re oda kellett érnünk a Parlamentbe, ezért a múzeumot délutánra halasztottuk.
A Parlamentbe polgármesterünknek, Nagy Attila Gyulának köszönhetően nagyon gyorsan bejutottunk. Bent először képviselőnk,
Bohács Zsolt köszöntött bennünket, majd egy 45 perces túra következett az épület ódon falai között. A gyerekek ámulva nézték a
sok arany díszítést, a koronázási jelvényeket és tetszett nekik, hogy
olyan helyeken járhattak, ahol képviselőink szoktak megfordulni.
Az Országház után visszametróztunk a Városligetbe, ahol megtekintettük a Közlekedési Múzeum állandó kiállításait. Számtalan
járművet, régi közlekedési eszközt és emléket láthattak a diákok, de
legjobban a működő vasútmodell tetszett nekik. A múzeumból még
átugrottunk a Vajdahunyadvárba, ahol lovagi játékok és kirakodóvásár szórakoztatta a látogatókat.
Kellemesen elfáradva szálltunk vonatra, és teli élményekkel értünk haza. Nagyon szép és tartalmas nap volt. Szeretnénk köszönetet mondani Nagy Attila Gyula polgármesternek, aki a programokon végigkísért bennünket és elintézte a parlamenti látogatást,
illetve a Polgármesteri Hivatalnak, aki a programok költségeit
finanszírozta. Köszönjük a felnőtt kísérőknek, hogy szabadidejüket feláldozták és elkísérték a gyerekcsapatot Budapestre.
Diákönkormányzat

SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY
ORSZÁGOS DÖNTŐ

Április 9-11-én Kisújszálláson jártunk
tanárommal, Szofránné Valkai Olgával a Kazinczy Ferenc Szépkiejtési verseny országos
döntőjén, miután megnyertem a kistérségi
fordulót.. A vasútállomáson már vártak bennünket a helybeli diákok, elkísértek a szálláshoz, a Móricz Zsigmond Gimnázium Kollégiumába volt. A versenyzőket megyék szerint
helyezték el, a Csongrád megyei lányokkal
jól összeismerkedtünk.
A gyors ebéd után kezdődhetett a verseny a szabadon választott szöveg felolvasása a Városházán. Mivel közel 70 versenyző
volt, két csoportra osztottak minket, két zsűri

értékelte az előadásokat. Én hamar bekerültem, nem kellett sokat izgulnom.
Miután az összes versenyző végzett,
visszamentünk a szállásra. Este megnéztük
a kisújszállásiak színvonalas műsorát, melyben a nagykunsági táncokat mutatták be.
Másnap délelőtt a kötelező szöveg felolvasása következett. Hosszú várakozás után
megkaptuk a szöveget. Nehéz volt, de többnyire megbirkóztunk vele. Hogy kipihenjük a
verseny fáradalmait, délután városnézésre
mentünk, s megtekintettük a Horthy-kastélyt
és emlékművet is. Az esti program a fiataloknak táncház, a kísérőknek egy fogadás volt.

Vasárnap délelőtt volt az eredményhirdetés. Mindenkit besoroltak valamilyen fokozatba, melyek a következők voltak: Arany,
Bronz-különdíj és Bronz. A zsűri értékelése
alapján Bronz-különdíjas lettem.
Élményeimet egy DVD-n is felidézhetem.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy
vállalta fuvarozásunkat a szegedi vasútállomásig és a kisteleki vasútállomásról haza,
valamint az iskolának, hogy fizette a szállásköltségünket és az étkezésünket.
Bodó Beáta
7. a osztály

AZ ALSÓ TAGOZATOSOK EREDMÉNYEIRŐL ÉS AZ EGYÉB VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL A JÚLIUSI SZÁMUNKBAN
FOLYTATJUK A BESZÁMOLÓT.
7
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JÚLIUSI MISE REND
01-én (csütörtökön): papokért
02-án (pénteken): rózsafüzér társulatért
03-án (szombaton): Dobai János és a meghalt szüleiért
04-én (vasárnap): Vér István, meghalt gyermekei, István, Jolán, Etelka, és a nagyszülőkért
06-án (kedden): Patyik Ferenc – Masír Julianna, és a 4 nagyszülőért
08-án (csütörtökön): Jakus Olga
10-én (szombaton): Zádori János, Zádori István – Farkas Erzsébet, Juhász Mihály – Kocsis Erzsébet, és a meghalt családtagok
11-én (vasárnap): Szúnyog József, Szúnyog
Ferenc- Vass Julianna, Bálint István – Kálmán Mária, és a meghalt családtagokért
13-án (kedden): Gyuris Szilveszter – Jójárt
Veronika, és fiúk: Károly
15-én (csütörtökön): Szúnyog Mihály
17-én (szombaton): Horvát Károly, Horvát
Imre, Fekete József – Nagy Viktória
18-án (vasárnap): Babarci Imre, Molnár Veronika, fiaik: Imre, István, vejük: Lőrinc, és a
4 nagyszülőkért
20-án (kedden): Újvári István
24-én (szombaton): Kondász Szilveszter- Vidéki Magdolna
25-én (vasárnap): Barna, Tanács, Kocsis
család tagjaiért
27-én (kedden): Dobrosi Ferencné, Tóth
Anna, Gyuris István, Tóth Margit, és a nagyszülőkért
31-én (szombaton): Ádám Menyhért és a 4
szülőért
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JÚNIUS HÓNAPJA MOZGALMAS VOLT
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBEN.
Június 6-án a Falunap alkalmából hagyományosan a vásártéren tartottuk a
szentmisét. Azonban erre a hétvégére esett
az Úrnapja is, amely ünnep abból a vágyból
fakadt, hogy megünnepeljük a valós jelenlétbe vetett hitünket, és a köztünk lakó Ige
áldását kérjük. Az ünnep alkalmával rendhagyó szabadtéri szentmisét tartott az esperes
úr, amelynek színvonalát növelte a Zsombói
egyházi zenekar művészi műsora. Örültünk,
hogy megtelt a misére a rendezvénysátor.
Az úrnapi körmenet formabontó módon, a
falun vonult végig énekelve.
A templomkertbe érkezve megálltunk a
négy oltárnál, hogy a falu négy körzete felé, s
ezen keresztül a földkerekség négy világtája
felé elvigye az oltáriszentség áldását.
Június 13-ra templomunk búcsú napjára tűzte ki Püspök úr a bérmálást. Kiss-Rigó
László, 13 Üllési és 7 Forráskúti személyt
részesített a bérmálás szentségében. A
bérmálás a nagykorúvá válás szimbóluma
és tudatos döntés, igazi értékek mellett. Püspök úr szónoklata apró humormorzsákkal volt
fűszerezve, amelyektől az arcokon nemcsak az izzadság cseppjei, hanem a nevetőizmok is
erősödtek a kánikulában.
Június 20-án apró megemlékezést tartottunk templomunkban, Soós János esperesünk,
pappá szentelésének 36.évfordulója alkalmából. Az áldás elhangzása előtt, Kalmár Ferenc
országgyűlési képviselőnk, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke és Nagy Attila polgármester úr megköszönték Soós atya léleképítő tevékenységét, tolmácsolva Semjén Zsolt
(KDNP elnök, miniszterelnök helyettes) jókívánságait.
Ezekről az eseményekről meséljenek a képek, ahol reméljük, hogy épül egy közösség,
ahol ha csak egy órára, fél órára, egy-egy gondolatnyi emlékkép villanásra az éjszaka magányában érzed, hogy NEM VAGY EGYEDÜL.
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VÁLASZ AZ ÁRPÁD NÉPE JOBBIK HÍRMONDÓ VITAINDÍTÓ ROVATÁHOZ
Az Árpád népe Jobbik hírmondó kiadvány 2010. júniusi számában megjelent „Vitaindító rovat az Üllésen történtekről” sorozat első
részében a Déryné Kulturális Központ felújításával kapcsolatos – általa anomáliáknak nevezett – felvetésekre az alábbi sorokban válaszolunk:

amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. Egyik fél sem követ
el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését a Szerződés aláírásának időpontja után bekövetkezett vis maior akadályozza meg.

Ismeretes, hogy Üllés Község Képviselőtestülete 2009. november 3. napján közbeszerzési felhívást tett közé a Déryné Kulturális
Központ infrastrukturális fejlesztése tárgyában.
A kivitelezés finanszírozása három pályázatból valósul meg a
DAOP-2007-4.1.3/B (1. rész), és a Dél-Alföld LEKI I. és LEKI II. (2.
rész).
A közbeszerzési felhívást a képviselőtestület Bíráló bizottsága
hivatalos közbeszerzési szakértő javaslatára és közreműködésével
állította össze. A kiírás szerint az ajánlattevőnek pénzügyi/gazdasági
és műszaki szakmai szempontoknak kellett megfelelnie.
A felhívás szerint az eljárás nyertes ajánlattevője az, aki az öszszességében legelőnyösebb ajánlatot teszi. Ez azt jelenti, hogy nem
elegendő csak az egyösszegű nettó ajánlati árának a legalacsonyabbnak lenni, hanem súlyozottan kerül értékelésre a kivitelezésre vállalt
jótállási határidő, a beruházás során vállalt helyi munkaerő létszáma,
és a vállalt teljesítési határidő is.
Az ajánlattételi határidő végéig 3 ajánlat érkezett.
A Bíráló Bizottság az ajánlatokat pontozta a megadott részszempontok és súlyszámok alkalmazásával, így az értékelés alapján az
összességében legelőnyösebb ajánlatot a Syba Controll Kft. tette.

5. Á. N. kérdése: A hiányzó 10.046.526 Ft miből lesz megfinanszírozva?

1. Árpád népe kérdése: Mennyi jótállási határidőt vállalt a nyertes és mi a garancia, hogy lesz kin érvényesíteni?
Válasz: A nyertes ajánlattevő 120 hónap garanciát vállalt a kivitelezésre. (A másik két ajánlattevő 60 és 73 hónap jótállásra tett
ajánlatot). A jótállás érvényesítése a szerződésben vállalt egyéb kötelezettségek kikényszerítésével jogi úton történhet.
2. Á. N. kérdése: Hány helyi munkavállalót vállalt, hogy a beruházás során a két beruházásban külön-külön végig alkalmaz, mennyit
alkalmazott, milyen dokumentumokkal tudja alátámasztani a helyi
foglalkoztatottak számát és ki ellenőrzi?
Válasz: A Syba Controll Kft. 15 fő helyi munkavállaló foglalkoztatását vállalta. Ennek dokumentálása az építési napló bejegyzéseiben
követhető nyomon. Ennek ellenőrzése az egyéb ellenőrzési és felügyeleti feladatokkal megbízott műszaki ellenőr feladata. (A másik
két ajánlattevő vállalása: 15 fő és 1 fő)
3. Á. N. kérdése: Milyen teljesítési határidőt vállalt a nyertes
pályázó?
Válasz: A vállalt teljesítési határidő: 2010. 05. 10. (További ajánlatok: 2010. 05. 28. – az 1. rész vonatkozásában, és 2010. 04. 23.)
4. Á. N. kérdése: A kötbérfizetés hogyan lesz elszámolva?
Kötbérfizetésre akkor köteles a vállalkozó, ha a teljesítési határnapot önhibájából eredően vállalni nem tudja. Vállalkozó vis maior
igénnyel élt, tekintettel arra, hogy az időjárás rendkívüli csapadékosságára tekintettel bizonyos munkafolyamatokat elvégezni nem
tudtak. „Vis maior” alatt értendők, előre nem látható események,

Válasz: A kivitelezésre pályázaton nyert összeg 76.053.640 Ft.
Ehhez EU pályázati önerő alapból támogatásként kaptunk 3.929.670
Ft-ot. A kivitelezés tervezett összköltsége (építés, eszközbeszerzés)
113.759.035 Ft. Az udvar rekonstrukcióra további 10.700.000 Ft-ra
nyújtott be pályázatot az Üllési Fonó Alapítvány. A pályázati összeg
és a kivitelezés költsége különbözetét az önkormányzat a költségvetése terhére, az erre a célra betervezett keretből finanszírozza.
6. Á. N. kérdése: Tartható-e a vállalt bekerülési összeg, vagy
vannak váratlanul felmerült költségek, ha vannak, akkor ezek mik, és
mitől váratlanok?
Válasz: A közbeszerzési eljárás során vállalt bekerülési összeg
tartható, de felmerültek olyan pótmunka jellegű kiadások, amelyek egy újabb közbeszerzési eljárás lefolytatását igényeltek. A
pótmunkaigény a műszaki ellenőr észrevételei és jóváhagyása alapján került elfogadásra.
7. Á. N. kérdése: Miért dolgozik a Technikai Csoport az építkezésen?
Válasz: A Technikai Csoport a bontási munkálatokban vett részt,
mivel a hasznosítható bontott anyag újrafelhasználásra kerül.
A Technikai Csoport a kivitelezővel egyeztetve azokat az anyagokat bontotta, és hozta el, ami még felhasználható. (Alternatív megoldás lehetett volna, ha a kivitelező végzi a bontási munkát, és a
bontott anyag marad a kivitelezőnek úgymond „hulladékként”. (vasanyag, bádogtető, konvektorok, lambéria burkolatok stb…)
8. Á. N. kérdése: Változott-e a kiírt pályázat paramétere?
Válasz: Nem változott. A projekt a támogatási szerződés aláírásának megfelelően kerül megvalósításra. A közbeszerzési eljárás paramétere sem változott, a pótmunka-igény miatt került megtartásra
egy hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás, melyet a
Közbeszerzési Döntőbizottság elfogadott.
9. Á. N. kérdése: Hány alvállalkozót vesz igénybe?
Válasz: Több alvállalkozó is dolgozik az építkezésen, de az építési
napló igazolása alapján az alvállalkozók közreműködése mindeddig
nem haladták meg a beruházás értékének 10%-át.
Bízom benne, hogy tájékoztatásommal sikerül minden kérdésre
megnyugtatóan választ adnom, és bízom abban is, hogy a hamarosan átadásra kerülő megújult Déryné Kulturális Központ a lakosság
igényeit, komfortérzetét emeli, így mindannyiunk megelégedettségét szolgálja.
dr. Sugár Anita
jegyző
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„AS-PIRIN”
VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ HÍREK
A tavalyi évben megrendezésre került
Egészségvédelmi hét keretében szervezett
nőgyógyászati rákszűrésből sajnálatos módon sokan kiszorultak. Az érdeklődésre való
tekintettel úgy gondoltuk, felvesszük a kapcsolatot egy nőgyógyász szakorvossal. A
szegedi II. Szakrendelőben dolgozó Dr. Kajtár
Istvánnal hamar tudtunk egyeztetni időpontot. A nők egészségvédelme érdekében a
mostani vizsgálat kibővült egy komplex ultrahangos vizsgálattal is. A doktor úr kikötése
csupán az volt, hogy minimum 50 hölgy jelentkezzen. Örömmel észleltük, hogy szervezkedésünk nem volt hiábavaló, hiszen 2010.
május 17-re 112 fő iratkozott fel vizsgálatra.
A doktor úr adatai alapján 82 nő jelent meg.
A többség a rendszeres évenkénti nőgyógyászati rákszűrésre jött, mások az ultrahang vizsgálat miatt iratkoztak fel, illetve
volt aki konkrét panasszal jött el a szűrővizsgálatra.
A feldolgozott adatok alapján elmondható, hogy nem volt hiábavaló tenni az
egészségért, hiszen:
• 12 főnél találtak citológiai,
• 14 főnél ultrahangos vizsgálat során
eltérést,
• 3 főnél fertőzésre utaló jelek mutatkoztak, illetve

• 19 fő jelent meg valamilyen meglévő
panasszal.
Az adatok is mutatják, hogy érdemes
évenként elmenni nőgyógyászati rákszűrésre, illetve panasz esetén azonnal orvoshoz
fordulni!
Annak érdekében, hogy a falu női lakosságának egészségvédelme ezen a téren
továbbra is fennmaradjon, az idei évben
megrendezésre kerülő Egészségvédelmi hét
keretében is szervezünk legalább kétszeri
alkalommal komplex ultrahangos nőgyógyászati rákszűrést. A vizsgálatot Dr. Kajtár
István fogja végezni. A vizsgálat díja 2000
Ft lesz.
Előrelátható időpontok:
2010. szeptember 13. és 2010. szeptember 20.
Jelentkezni már most is lehet kedd, szerda és csütörtök délelőtt:
telefonon – 06 30 506 26 83, illetve
személyesen a Védőnői Tanácsadóban.
Tegyünk egészségünkért!
Védőnők

Szomjas föld a vizet nagy hamar beissza,
A megmaradt részét napsugár szárítja.
a növények fejüket boldogan tartják,
S a madarak dalát örömmel hallgatják.
Beküldő: Hajnal Sándorné
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Lajkóné Évi

GÖRÖG LEPÉNYKENYÉR RECEPT

Bárányfelhők úsznak fenn az égen,
Közöttük az égbolt kacsint le ránk kéken,
Pajkos szelek által terelt nyári felhők,
Ti hozzátok-e a meleg nyári esőt?

Megered az eső, ömlik szakadatlan,
Hömpölyög az utcán, folyik irgalmatlan.
De hamar véget ér ez a nyári zápor,
Az égen szivárvány jelenik meg távol.

Úgy érzem hamar felvettem a munka
ritmusát, amiben nagyon nagy segítségemre volt tapasztalt kolleganőm Borika, akinek
sokat köszönhetek.
A Baba- mama klub keretében babamasszázs tanfolyamot indítottam, amely
segített megismerni az anyukáknak a babájukat, illetve erősítette az anya- gyermek
kapcsolatot. Nagyon jó kis közösség alakult
ki és örömmel látom, hogy az anyukák a hétfő délelőtti programon kívül is összejárnak,
együtt sétálnak és segítenek egymásnak.
Köszönöm, hogy egy évig az üllési közösség tagja lehettem, bizalmukba fogadtak.
Jó egészséget és boldog gyermekvállalást kívánok minden családnak.

PITA

NYÁRI ZÁPOR

De ott a távolban egy fekete felleg!
Erre felé hajtják azt az erős szelek.
Máris ide érnek, minden elsötétül,
És a felhők mögött hatalmasat dördül.

Augusztus hónapban anyai örömök elé
nézek, ezért az utolsó heteket már otthoni
pihenéssel, készülődéssel töltöm. A továbbiakban jó tanácsokért forduljanak kolléganőimhez!
Kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt az
iskolapadból kerültem Üllésre. Nagyon örültem a lehetőségnek, hiszen faluban szerettem volna dolgozni közel az otthonomhoz.

≈≈ ¤ ≈≈

BALÁZSI ILONA

Eső belőletek, sajnos, sosem hullhat,
Bár a földön minden szárazságtól lankadt.
Tőletek mi esőt soha nem várhatunk,
Pedig szárazságban sok esőt áhítunk.

Kedves üllési Családok!

Hozzávalók:
40 dkg liszt
2 dkg élesztő
1,5 csésze langyos víz
2 teáskanál cukor
1 ek. étolaj
2 teáskanál só
Elkészítés:
A lisztet egy nagy edénybe szitáljuk, az olajat, sót hozzákeverjük. Fél csésze langyos
vízbe rakjuk a cukrot, elkeverjük, majd belemorzsoljuk az élesztőt, és felfuttatjuk. Ezután a
liszthez öntjük az élesztőt, és a maradék vizet is. Jól összedolgozzuk, és szobahőmérsékleten
megkelesztjük. Miután megkelt kb. 10-12 részre osztjuk, és még 15-20 percig hagyjuk kelni, míg a golyók duplájukra kelnek. (konyharuhával letakarhatjuk) Ezután a golyókból kerek
lapokat formálunk, úgy hogy kb. 1-1,5 cm vastagok legyenek. Olajjal kikent tepsibe rakjuk a
lapokat, és 180 fokra előmelegített sütőben sütjük. Alulról a második sínen 4 percig sütjük
az egyik oldalát, majd 4 percig a másikat is. Fehérnek és puhának kell lennie. Kihűlés után
nylon zacskóba téve le lehet fagyasztani, így hetekig eláll, de fagyasztás nélkül is ajánlatos
zacskóba tárolni, mert így nem szárad ki.
Töltelékként fűszeres sült pulykacsíkokkal tálalhatjuk, vagy egészen egyszerűen fogyaszszuk tejföllel és sajttal.
Jó étvágyat!
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A FONTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
2010. JÚNIUS 12-I
BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGE
„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,
s minden elérhető,
ha van benned bátorság,
remény, s szeretni erő.“
/Johann Wolfgang von Goethe/
8.a
Barna Ádám
Berkó Dominika
Bundság Éva Szabina
Császár Alexandra
Kálmán Martin
Lajkó Dominika
Lajkó Zsanett
Lippai Ferenc
Monostori Dorottya
Polyák Dániel
Sári Zénó Gábor
Szikora Norbert
Szilágyi Sándor
Tóth Márk
Vetró Antal
Virág Alex
Zsikó Cintia
8.b
Acsai Ferenc
Bíró Viktória
Bozsák Anett
Csongrádi Imre Máté
Dankó András Márton
Faltin Leila
Fodor Bence
Haska Ádám
Jernei Bálint
Jójárt Tibor
Juhász Ágnes Dorina
Juhász Ildikó Klaudia
Kóbori Kovács Nikolett
Lajkó Gábor
Nagy Nóra
Posta Máté
Sztankovics Attila
Tóth Noém

* Üllés *

fotók: Seres Attila
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CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN

RUZSA HÚSBOLT

SZÜLETÉSI HÍREK
Erdei Szabolcs Istvánnak és Angyal Tündének
május 27-én 3240 grammal – Dávid Valentin
nevű gyermeke született
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
babának és szüleinek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Farkas Gábor Zsolt üllési és Tóth Tímea Mária szegedi lakosok
május 29-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

2010. JÚLIUS HAVI AKCIÓNK, MELY ÉRVÉNYES 2010. JÚNIUS 31-IG,
VAGY A KÉSZLET EREJÉIG.

SERTÉS OLDALAS:
CSIRKE PECSENYECOMB:
SERTÉS HÚSOSCSONT:
SERTÉS PECSENYEHÚS:
CSIRKE MÁJ (FAGYOS):

TOVÁBBI TERMÉKEINK:
FRISS CSIRKE, PULYKA, KACSA, LIBA,
KAKAS, TYÚK, MARHA, BIRKA, BÁRÁNY,
SÜLT FOKHAGYMÁS CSÁSZÁRSZALONNA,
LIBATEPERTė, SERTÉS TEPERTė, PÖRC,
FÜSTÖLT HÚSOK, SÓS ÉS FÜSTÖLT SZALONNA,
CSONT NÉLKÜLI FÜSTÖLT HÁZISONKA,
DISZNÓSAJT, HURKA, KOLBÁSZ, HÁZIMÁJAS,
OLAJOK, MANGALICA-, LIBA-, SERTÉSZSÍROK,
FĥSZEREK, KONZERVEK, SAVANYÚSÁGOK.

HALÁLOZÁSI HÍREK
Hódi István május 24-én,
Újvári István június 7-én,
Szabó Tiborné (szül.: Kovács Mária) június 20-án elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

790 FT/KG
599 FT/KG
250 FT/KG
790 FT/KG
450 FT/KG

VÁLLALJUK BALLAGÁSOK, KONYHÁK,
ÉTTERMEK, ÖSSZEJÖVETELEK IGÉNY SZERINTI
HÚS ELėKÉSZÍTÉSÉT KEDVEZMÉNYES ÁRAKON.

NYITVA TARTÁS:
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:
SZOMBAT:
VASÁRNAP ÉS HÉTFėN:

6:30 - 15:00
6:30 - 17:00
6:00 - 12:00
ZÁRVA

TICKET RESTAURANT
Chéque déjeuner
Sodexo Pass
PUEBLA
utalvány elfogadó hely.

SIMON TAMÁS

Szeletelt, bontott tégla.
Külső-belső fele, több színben,

THOMAS HÚS
HÚSÁRU KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS
RUZSA, FELSZABADULÁS U. 9.

TEL: 30/311-4975

jó minőségben, bel- és kültéri

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

burkolásra egyaránt eladó.

A Móra Ferenc Általános Művelődési Központ szervezésében
GYÓGYMASSZŐR ingyenes szakmai képzés indul
a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben.

Ár: 1.600,-Ft/m2

A képzés INGYENES az alábbi feltételek fennállása mellett:
1. az ingyenes nappali rendszerben történő képzés feltétele az
eredményes érettségi vizsga,
2. nappali rendszerben az első szakma megszerzésére irányuljon
a képzés, és
3. a résztvevő kora 22. év alatti legyen.

Érdeklődni: 70/9339-236

Gép-, utánfutó- és eszközkölcsönző
Forráskút, Felszabadulás u. 92.
(Fő utca)
06 70 / 622-7382
d.csikos@freemail.hu

Nyitva tartás:
Hétfő: 7.30 – 12.00
Kedd – Péntek: 7.30 – 16.30
Szombat: 8.00 – 12.00
Ebédszünet: 12.30 – 13.30

Kölcsönözhető:
Utánfutó
Bontókalapács
Betonkeverő
Szőnyeg- és kárpittisztító
Gyepszellőztető
Fúrókalapács
Lapvibrátor
Áramfejlesztő
Benzines fűnyíró
Benzines fűkasza
Benzines láncfűrész
Rotátor
Fahasogató gép
Billenővályús körfűrész (cirkula)

Alu létra
Alu állvány (6 m)
Akkus csavarozó
Vésőkalapács
Kis-, nagy sarokcsiszoló
Szennyvízszivattyú
SDS-fúrószárak, egyéb kellékek
Szezonális ajánlatok:
GPS navigáció (IGO8-cal)
Kemping sátor
Elektromos kemping hűtőbox
Utazóágy kisbabáknak
Hússütő tárcsa (komplett)
Bogrács állvánnyal

Pótbeiratkozás 2010. augusztus 26.
Gyógymasszőr tanulók elméleti és gyakorlati oktatása a Szent
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő épületében történik.
A képzés ideje alatt a tanulók térítésmentesen vehetik igénybe
a fürdő szolgáltatásait.
Kollégiumi elhelyezés biztosított, amelyért nem kell térítési
díjat fizetni abban az esetben, ha a tanuló nappali tagozatos képzésben vesz részt és nem tartozik a tandíjat fizetők körébe.
További információ: http://www.morahalom.sulinet.hu
Kapcsolattartó: Makra István igazgatóhelyettes
Telefon: 06/70/3321-182
6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.

ÜLLÉSI KÖRKÉP
Üllés Község Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllés Község Polgármesteri Hivatala 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40. Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40 62/282-122 Felelős szerkesztő: Dr. Faragó M. Judit
Nyomdai Kivitelezés: s-Paw Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Felelős vezető: Szabó Erik

