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XVI. évfolyam 5. szám

ZÖLDÜ(L)LÉS
A képviselők kezdeményezésére, a faluban működő öntevékeny csoportok és civil szervezetek közreműködésével idén harmadik alkalommal vehetett részt a falu apraja-nagyja a
ZÖLDÜ(L)LÉS környezetvédelmi napon.
Az első megbeszélésen a meghívott szervezetek képviselői a falu egy-egy területének
rendbetételét vállalták föl. Ezután az iskola pedagógusai felmérték a gyerekek és szülők körében, hogy ki, milyen munkacsoportban szeretne dolgozni.
A következő helyszíneken folyt a munka:
Dózsa György utcai játszótér – Tesz-Vesz Alapítvány
Arany János utcai játszótér – Remény Nagycsaládos Egyesület és Alkotóház
Iskolák – Virágültetés – természettudományi munkaközösség
Templomkert – Erdősáv – Együtt Egymásért Egyesület
Horgásztó – Árpád Horgász Egyesület
Kerékpárút – Szülői Szervezet
Siposmalom, megyehatár - Labdarugó Klub és Vadász társaság
Fonó Néptánc Egyesület – Ruzsai út
A program a Napos Piacnál kezdődött 2010. április 17-én reggel 8 órakor. A polgármester
köszöntője után Szolnoki Tünde indította a csoportokat. A polgármesteri hivatal biztosította
az eszközöket, a Közútkezelő Kht. pedig a kesztyűket és a láthatósági mellényeket. A különböző helyszíneken délig folyt a munka. Utána a szorgos aktivisták étkezéséről a napközi konyhája gondoskodott, a védőitalt pedig Maróti Zoltán ajánlotta fel. Ebéd után a kicsik
aszfalt rajzversenye következett, a felnőttek az alternatív energiáról hallhattak előadást. A
rajzversenyen résztvevők egy tollat kaptak ajándékba.
A gyerekek körében egy versenyt is hirdettek: amelyik osztály arányosan legnagyobb
létszámban vesz részt a programon, egynapos budapesti kiránduláson vehet részt. Az összesítés eredménye: a 3. b és a 7. a osztály utazik a fővárosba.

www.ulles.hu

Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0060

FÖLD NAPJA

TÉMAHÉT

FÖLD NAPJA AZ ISKOLÁBAN
Az iskolában is megemlékeztünk a Föld
Napjáról. A gyerekek előzetesen a következő feladatokat kapták: a biodiverzitás fogalmának meghatározása, képek gyűjtése élőlényekről. Ebből egy kiállítást rendeztünk a
központi iskolában. A tanulók többféle programból választahattak, melyekre az osztályfőnököknél lehetett jelentkezni: kerékpártúra,
gyalogtúra a Vadvirágos Tanösvényhez, gya-
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logtúra a Bohn erdőbe, horgászat, alkotóházi
foglalkozás, főzőklub, néptánc és kézműves
csoport, melynek munkájába egy török diáklány is bekapcsolódott, festészet, fotó
csoport, illetve egy négyfős csoport a nap
eseményeit örökítette meg. Reggel 8 órakor a tornateremben gyülekeztünk, iskolánk
igazgatója Sárközi Emília indította a programot. Ezután Fridrich Imre beszélt röviden a

környezet- és természetvédelem fontosságáról. A megnyitó után minden csoport a
vezető pedagógusokkal elindult a választott
helyszínre. A program a csoportok beszámolóival zárult egy órakor, melyet büfé ebéd követett. A legötletesebb megfogalmazást és a
legtöbb fotót gyűjtő osztályokat jutalmaztuk.
Az iskola környezetvédelmi munkacsoportja

www.ulles.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI
TISZTELT ADÓZÓ!
A helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje:
2010. május 31.
Az adó mértéke: 2 %.
Önkormányzati döntés szerint az iparűzési adó összegéből 20 % adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek a
vállalkozási szintű adóalapja nem haladja
meg a 2,5 millió forintot.
Ez a helyi iparűzési adóbevallás és adó
befizetés lesz az utolsó, amelyet még Üllés
Község Önkormányzat Iparűzési adó számlájára (11735005-15354099-03540000) kell
teljesítenie.
Ezt követően már a szeptember 15-én
esedékes (2010. II. félévi iparűzési adóelőleget) előleget az APEH (6701 Szeged, Pf.
66.) részére kell megfizetnie.
Nyomatékosan felhívom a figyelmét,
hogy a nyomtatványt pontosan kitöltve
határidőre szíveskedjen benyújtani és az
adót megfizetni.

és összegre is pontosan kitöltse, hiszen ez
alapján fog előleget fizetni 2010. szeptember
15-én az APEH részére. Hivatalom nem javíthat a nyomtatványon, azt Ön az aláírásával igazolja, hogy az adatok helyesek, így a
szeptemberi helyes iparűzési adóelőleg öszszegének megfizetése is teljes egészében az
adózó kötelezettsége.
Tájékoztatom, hogy 2010. május 31-i
dátummal a hivatalomnál vezetett helyi iparűzési adó számlája lezárásra kerül, hiszen a
későbbiekben fizetési kötelezettségét már az
APEH felé teljesíti.
Amennyiben 2010. május 31-én fennálló
tartozása, hátraléka van azt ezzel a nappal be
kell fizetnie, ha pedig túlfizetése keletkezne,
úgy szíveskedjen a „G” jelű betétlapot kitölteni, hogy a túlfizetés összegét visszautalhassuk.
Nyomtatvány az adóirodában Megyeri
Árpádnétól kérhető, vagy a www.ulles.hu
honlapról letölthető.

Nagyon fontos, hogy a nyomtatvány
„VIII. Adóelőleg bevallása” részt időszakra

dr. Sugár Anita
jegyző

GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ
– PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Üllés Községi Képviselőtestület
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet Pénzügyi
Gazdálkodási Iroda
PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012. szeptember 30. –ig
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Költségvetési tervezés és beszámolás,
előirányzat gazdálkodás, belső számviteli
renddel kapcsolatos feladatok
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2010. július 1. napjától
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. június 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sugár Anita jegyző
nyújt, a 30/499-9040 -os telefonszámon.

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS
TÉRÍTÉSI DÍJ-VÁLTOZÁS!
Az idei évi költségvetési törvény alapján az Önkormányzat kötelező feladata a szociális
étkezés térítési díjának felülvizsgálata. 2010. január 1-jétől – a 2010. évre szóló állami
támogatás - 60%-ra csökkent, ezzel együtt az egy ebédre jutó önköltségi ár és normatíva
összegének különbözete megváltozott.
A képviselőtestület a május 18. napján tartott ülése keretében döntött a térítési díjak
mértékéről.
A személyi térítési díj megállapítása az egy főre eső jövedelemtől függően differenciált
(az öregségi nyugdíj legkisebb összegének százalékos arányában), de a korábbi jövedelemsávoktól eltérően a képviselőtestület a rászorultabb étkezők támogatása érdekében kedvezőbb sávhatárokat fogadott el.
Új kategóriaként megjelenik, hogy ahol az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110%-át nem haladja meg, a szociális étkezés díjmentes!
2010. június 1. napjától a szociális étkezési térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak:
Egy főre eső jövedelem
Térítési díj (bruttó)
öregségi nyugdíj 110%-ig (31.350 Ft/fő)
0 Ft
öregségi nyugdíj 110-150% (31.350-42.750 Ft)
150 Ft
öregségi nyugdíj 150-200% (42.750-57.000 Ft)
280 Ft
öregségi nyugdíj 200-250% (57.000-71.250 Ft)
350 Ft
öregségi nyugdíj 250% felett (71.250 Ft)
420 Ft
vendégebéd
510 Ft

A pályázattal kapcsolatos további információt a www.ulles.hu és a
www.kszk.gov.hu honlapon szerezhet.
Dr. Sugár Anita
jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÉRLAKÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRE
Üllés község polgármestere az önkormányzat tulajdonában álló 39,57 m2 alapterületű, Üllés Felszabadulás utca 82/1 szám
alatti bérlakás igénybevételére pályázati
felhívást tesz közzé.
A pályázat benyújtásának határideje
2010. június 16.

A személyi térítési díjak felülvizsgálatát a Területi Gondozási Központ 2010. május 19.
napjától megkezdi.
Kérem, a szociális étkezésben részesülők együttműködését.
dr. Sugár Anita
jegyző

Információ és pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban Egri
Zoltánnénál kapható.
A pályázatok elbírálásáról a Képviselőtestület június 29-i ülésén dönt.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2010. ÁPRILIS 27-én
tartotta soros ülését.
A képviselők első napirendként áttekintették és elfogadták az önkormányzat 2009.
évi zárszámadásáról készült rendeletet és
mellékleteit.
A zárszámadás 866.723 ezer forintos
bevételi főösszeggel, 767.875 ezer forintos
kiadási főösszeggel, 96.026 ezer forintos
pénzmaradvánnyal készült. A felhalmozási
célú bevételek az összbevétel 21,1 %-át, az
átengedett bevételek 13,4 %-át teszik ki az
összköltségvetésnek. Az intézményi működési bevételek a tervezettnél magasabb öszszegben, 156,7 %-ban teljesültek.
Az önkormányzat kiadási előirányzatát 90
%-ban teljesítette. A személyi juttatások 95,8
%-ban, a dologi kiadások 89,5 %-ban, a szociálpolitikai juttatások 87,5 %-ban teljesültek.
Önkormányzatunk értékpapírba fektette
átmenetileg szabad, felhalmozási célú pénzeszközeit. Az értékpapír műveletekből 5.757
ezer forint kamatjövedelem származott. Az
önkormányzat vagyona 2008. évről 2009.
évre – 43.197 ezer forinttal – 1.435.731 ezer
forintról 1.478.928 ezer forintra növekedett.
A növekedés elsősorban két nagy fejlesztésünknek: az Üllés és Bordány közötti kerékpárútnak és az új piaccsarnok létesítésének,
valamint egy tanyagondnoki kisbusz beszerzésének köszönhető.
Hitelállománnyal az önkormányzat 2009.
év végén nem rendelkezett.
A testület második napirendként elfogadta a Szociális és a Pénzügyi Bizottság, valamint a polgármester átruházott
hatáskörök gyakorlásáról készült – 2009.
évi – beszámolóját.

A Képviselőtestület Aktuális kérdések
napirendben, módosította

3 pályázó közül a Markovics 2009 Kft nyerte
el a bérleti jogot.

– a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2007. (X.17)Kt.ör rendeletét. A rendeletmódosítást a jogszabályok jelölésével kapcsolatosan kellett meghozni.

A Képviselőtestület MÁJUS 18-án újabb
soros ülést tartott.
A képviselők első napirendként áttekintették az ülés napirendi témájaként a „Környezetvédelem helyzete a településen”
tájékoztatót. Az ülés keretében meghívásra
került az iskola környezetvédelmi csoportja
– melynek tagjai Kocsisné Hecskó Ágnes,
Lajkóné Tari Ágnes és Kálmán László. A
csoport tagjai tájékoztatót tartottak munkájukról, az elért eredményekről.
A testület módosította:
– az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.10)önkormányzati
rendeletet,
– a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról és azok térítési díjáról
szóló 6/2007. (III.28)Kt.ör. rendeletét. (A módosításról külön cikket olvashatnak az Üllési
Körkép „Szociális étkezés Térítési díj-változás!” cikkben)
A képviselők a sikeres – közel 400 millió
forint összegű – pályázatok zökkenőmentes
finanszírozása érdekében a pályázati pénzek
önkormányzati bankszámlára érkezéséig rövidlejáratú – 40 millió forintos - fejlesztési hitel felvétele mellett döntött, melyet az önkormányzat számlavezető pénzintézete nyújt. A
hitel lejárat ideje: 2010. december.
A képviselőtestület megszavazta a korábbi, a Radnai u. 2. szám alatti iskolaudvar
elöregedett aszfalt burkolatának cseréjére
vonatkozó – 16/2010. (II.09) Kt.sz. határozatának kiegészítését. Az abban foglalt önerő
összegét 600 ezer forinttal megemelte.
A képviselők zárt ülés keretében, titkos
szavazással döntöttek a díszpolgár személyéről. A határozat értelmében a díszpolgári címet 2010-ben Bálint Antal (Toncsi), a
Technikai Csoport vezetője kapja majd, melyet a Falunapi rendezvénysorozat keretében
vehet át.

– az Idegenforgalmi adóról szóló
19/2007. (IX.05)Kt.ör rendeletét,
– a Közterület-használatról és használati díjáról szóló 18/2007. (IX.05)Kt.ör
rendeletét. A módosítás következtében –
3.500 Ft/nap –os külön tételként jelenik meg
a mozgóárusítás,
– a Vásárokról és piacokról szóló
3/1989.(XI.3)Kt.ör rendeletét. A módosításra
elsősorban az új piacnyitással kapcsolatos
változások miatt volt szükség.
– Szintén az új piacnyitással kapcsolatosan kellett módosítani a Használati és
Szolgáltatási Szabályzatot. A szabályzatban bekerült a Napos piac (Napos út 5, udvar és csarnok) vásár céljából történő bérlet
díja, mely 5.000 Ft/alkalom, és ugyanezen
épület rendezvény céljára történő bérlet díja,
mely 10.000 Ft/alkalom,
– a képviselők elfogadták a Polgármesteri Hivatalnál és költségvetési intézményeinél 2009. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól készül éves ellenőrzési
jelentést,
– a testület döntött a Víztorony utcai
közvilágítás bővítéséről, a bővítés megvalósítására helyi vállalkozót kértek fel,

A Szociális Bizottság az elmúlt évben
lakásfenntartási támogatás megállapításáról
119 esetben hozott határozatot. A támogatás
összegei 2.500Ft-tól 8.500 Ft-ig lett megállapítva 1 éves időtartamra. Átmeneti segély
megállapításáról 115 esetben döntött a bizottság azon családoknál, ahol időszakosan
létfenntartási gondokkal küzdöttek.
Méltányossági jogcímen megállapítható
ápolási díj iránti kérelmet nem nyújtott be
senki.

– a képviselők elfogadták a köztisztviselők 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat,

A polgármester 2009. évben 26 család részére állapított meg – kérelmezőként
– 15000 Ft összegű temetési segély. Rendkívüli segély iránti kérelemmel 3 család fordult az önkormányzathoz. Számukra nyújtott
támogatás összege 25.000 Ft volt kérelmezőként.

– elfogadták, hogy a DAOP 3.2.1/A-09 –
pályázati kiírására – Üllés község külterületi kerékpárút – hálózatának fejlesztése című
pályázatához kapcsolódó 7.245.592 ezer forintos önerőt a 2009. évi pénzmaradvány
terhére biztosítják,

A Pénzügyi Bizottság a vagyonrendelet
előírása szerint 1 esetben véleményezte önkormányzati terület eladását.
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– a testület módosította a Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanács Konzorciumi szerződését,
– a testületi tagok elfogadták a Homokháti Kistérség Kulturális Stratégiáját,

A testület zárt ülés keretében döntött a
Napos út 5. szám alatti Piactér épületben
lévő büfé helyiség hasznosítására benyújtott pályázatok elbírálásáról. A benyújtott

Nagy Attila Gyula
polgármester

BÉRLEMÉNY!
Az ÜLLÉS-COOP Zrt. 2010. július 7-től
bérleti üzemeltetésre átadja az Üllés, Felszabadulás utca 29. szám alatti 40 négyzetméteres üzlethelyiséget.
A helyiség bejárata a Partizán utca felöli
oldalon van, az autósbolt mellett.
Érdeklődni lehet: Az Üllés, Felszabadulás utca 25. szám alatti központi irodában
Patik Imre elnöknél, vagy a 62/282-025,
62/282-188, 06/30/9436730 telefonokon.
A pályázatokat június 15-ig kérjük benyújtani írásban.

www.ulles.hu

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZATOK ÜLLÉSEN

TÁJÉKOZTATÓ
A 2010. ÉVI ÁLTALÁNOS
MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSRÓL

Kedves Üllésiek!
Ebben az évben számos beruházást valósítunk meg. Az elnyert pályázataink tükrében
beleértve a képzéseket, eszközbeszerzéseket
valamint a beruházásokat, csak ebben az
évben többszáz millió forintnyi értékben valósítunk meg projekteket. Megépült és már
használatban is van a Napos Piac , épül és
felújítás alatt van a Déryné Kulturális Központ, közbeszerzés alatt áll a központi iskolaépület akadálymentesítése, és hamarosan
megnyithatja kapuit a teljesen felújított,
korszerűsített Erdei Iskola. Sok időbe telik
egy-egy fejlesztési célt elérni, de úgy gondolom, hogy a befektetett munka meghozza
gyümölcsét. Minden tervezett beruházásnál
igyekeztünk az Önök ötleteit és igényeit figyelembe venni és megvalósítani. Most
újabb környezetvédelmi és infrastrukturális
pályázatokat nyertünk, ami szintén nagy előrelépést jelent településünk számára.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ HÁZ

KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS AZ
ERDEI ISKOLÁIG
Megszületett a végleges döntés és már
kézhez is kaptuk a támogató levelet az egyik
legjobban várt beruházás nyertességéről. Az
idén elkezdjük az Erdei Iskoláig tartó kerékpárút építését. A 2,7 km hosszú 2 méter széles aszfaltos út érinteni fog több turisztikai
célpontot, telephelyeket, és természetesen
biztonságossá teszi a kerékpáros forgalmat
mind a falu mind, pedig az Erdei iskola irányába.

KIALAKÍTÁSA

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv
Dél – Alföldi Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtásra került és 37 millió
forintos támogatásban részesült a szociális
szolgáltató ház kialakítására irányuló pályázat.
A Területi Gondozási Központ áthelyezésre kerül a régi, felújításra szoruló Radnai
utca 22. alatti iskola épületébe. Erre azért van
szükség, mert a jelenlegi intézményi terület
szűkös és technikai felszereltsége is elavult.
A felújított és akadálymentesített épület elegendő területtel és új, korszerű berendezésekkel, bútorokkal lesz majd ellátva. A régi Gondozási Központ megüresedett helyét terveink
szerint átalakítjuk majd Egészségházzá.

Kerékpárút hálózat fejlesztése
DAOP-3.1.2/A
„Üllés Község külterületi kerékpárút
hálózatának fejlesztése”
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
Közreműködő Szervezet: VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Kft.
Pályázaton nyert összeg: 65.210.321 Ft

A RÉGI SZEMÉTTELEP
FELSZÁMOLÁSA- REKULTIVÁCIÓ
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, melynek tagja Üllés az
EU által 100%-os támogatási intenzitású
pályázatot nyert. A pályázat a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft közreműködésével a
KEOP-2.3.0/2F/09 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” konstrukcióra
lett benyújtva. A rekultivációs projekt összértéke nettó 2 790 266 194 Ft, ami magába
foglalja 25 település szeméttelepének ártalmatlanítását. A kivitelezés várhatóan 2011.
év elején kezdődik.

Szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a
szolgáltatások minőségének fejlesztése
DAOP-4.1.3/A
Pályázaton nyert összeg: 37.173.031 Ft

Nagy Attila Gyula
polgármester

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a
2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. június
1. és június 21. között az ország valamennyi
településén általános mezőgazdasági összeírást (ÁMÖ) hajt végre.
Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az állatállomány részletes
feltérképezése mellett a mezőgazdaságban
foglalkoztatottak összeírására, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtására és igénybevételére, valamint a mezőgazdasági termelési
módszerek – talajművelési, öntözési, trágyázási stb. eljárások – számbavételére is. A
földrajzi hely meghatározásához a helyrajzi
számot, vagy a területalapú támogatások
esetében meghatározott MEPAR-azonosítót
használjuk fel. Mivel az összeírást törvény
írja elő, a kérdésekre a válaszadás kötelező!
A termelőket, egyéni gazdaságokat szakszerűen felkészített összeírók keresik fel és
személyes beszélgetés során töltik ki a kérdőíveket. Az összeírók személyre szóló igazolványt kapnak, szükség esetén az igazolvány
sorszáma alapján a KSH területileg illetékes
szervezeti egységeinél ellenőrizhetik annak
jogszerű használatát. Az összeírásban részt
vevőknek, amennyiben az adatszolgáltató
kéri, személyazonosító okmánnyal is igazolnia kell magát. Az összeírás időszakában a
KSH munkatársai az ingyenesen hívható 0680-200-224-es telefon-számon érhetők el,
s készségesen válaszolnak az összeírással
kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
Központi Statisztikai Hivatal

TESTÜLETI ÜLÉS

Üllés Község Képviselőtestülete 2010.
június 29-én (kedden) 16 órától tartja következő, soros ülését a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, melyre várja a
település lakosságát.
Napirend:
1) Az Üllés és Forráskút Községek
Közoktatási Intézményi Társulása
működésének 2 éves tapasztalatai
pénzügyi és szakmai téren
2) Üllés Lakosságáért Közalapítvány
2009. évi tevékenysége
3) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester
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ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE
(FIZETÉSI AKCIÓ, ADÁS-VÉTELEK RENDEZÉSE)
2010. május 11-én lakossági fórummal
összevont küldöttgyűlést tartottunk. Az érdeklődők a fórum előadóitól, Novák Gyula
SzVMF vezérigazgatójától és Ratkai Imre
Szeged Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezetének vezetőjétől az első fordulós
pályázat állásáról és a kiviteli tervekről kaptak részletes tájékoztatót.
A második fordulós pályázat beadására
az első kör lezárását követően, az év második felében kerül sor.
A küldöttgyűlés miután elfogadta a
2009. évről készült beszámolót és a 2010.
évi üzleti tervet, az érdekeltségi hozzájárulás
befizetésével kapcsolatos határozatokat hozott. Ezekre kívánok kitérni részletesebben.
A Fundamenta – Lakáskassza előtakarékossági szerződés nélküli érdekeltségi hozzájárulás mértéke 2011-ben 275.000 Ft lesz.
Ez az összeg 2007-ben 200.000 Ft-ról indult, majd 220.000 Ft, ill. 240.000 Ft volt és
ebben az évben 260.000 Ft.
Ennek az összegnek minden olyan esetben jelentősége van, amikor az érdekeltségi
hozzájárulás rendezése előtakarékossági
szerződés nélkül történik.
Jogi személy előtakarékossági szerződést nem köthet, esetében csak az egyöszszegű fizetés alkalmazható. Ingatlan eladása
esetén, tekintettel arra, hogy az eladó által
megkötött szerződés nem ruházható át a
vevőre, szintén az adott évre meghatározott
ltp-n kívüli hozzájárulási összeg alkalmazha-

tó. A korábban befizetett törlesztő részletek
erre az összegre egészítendők ki.
Mindaddig, míg előtakarékossági szerződést tudtunk kötni, ha azt a vevő vállalta,
az érdekeltségi hozzájárulás rendezése törlesztő részletekkel való befizetéssel folytatható volt.
Viszont 2010. májustól Fundamentaszerződést nem tudunk kötni, ugyanis szerződéseinket 2015-ben ki kell futtatnunk,
hogy az időközben felvett társulati hitelt viszsza tudjuk fizetni.
Miután új szerződések megkötésének lehetősége megszűnik, az adás-vételek esetén
a következő megoldások kínálkoznak:
1, Az eladó felmondja Fundamentaszerződését (vagy módosítja), és az eladott
ingatlanra korábban befizetett összegét kiegészíti az adott évre megállapított érdekeltségi hozzájárulásra (2010-ben 260.000 Ft,
2011-ben 275.000 Ft) és megfizeti a Társulat
által az ügyfél helyett kifizetett számlanyitási díjat, ami szerződési módozattól függően
4000 Ft, ill. 3800 Ft.
2, Ha az adásvételi szerződésben a vevő
átvállalja az érdekeltségi hozzájárulás további fizetését, akkor az eladó által korábban
befizetett összeget az új társulati tagnak beszámítjuk.
Ebben az esetben is az eladó felmondja
szerződését, és kifizeti a számlanyitási díjat.
A vevő az érdekeltségi hozzájárulás hiányzó részét vagy egyösszegben, vagy törlesztő részletekben rendezi. Erről a Társulattal meg kell állapodnia.

A küldöttgyűlés a Fundamentaszerződéssel rendelkező , havi törlesztő
részletekkel fizetők részére fizetési akciót
hirdetett.
Ha az érdekelt 2010. június 1. és 2010.
szeptember 30. között az eddig befizetett érdekeltségi hozzájárulását érdekeltségi egységenként 180.000 Ft-ra egészíti ki, akkor
az érdekeltségi hozzájárulás befizetési kötelezettségének eleget tesz.
A meghirdetett egyösszegű rendezés
mindkét szerződésmódozatra kiterjed.
Minden érdeklődő és az akció adta lehetőséggel élő társulati tag figyelmét felhívom,
hogy az érdekeltségi hozzájárulás akció szerinti rendezése nem jelenti a Fundamentaszerződés futamidejének lejártát, azok változatlanul 8 ill. 5 éves futamidejűek.
Ha egy Fundamenta-szerződéses és
egyösszeggel rendezett ingatlan a futamidő
alatt eladásra kerül, a szerződést épp úgy fel
kell mondani, mint azt a törlesztő részletekkel rendezett szerződések esetén kell tenni.
És a befizetett összeg az adott évre meghatározott szerződésen kívüli érdekeltségi hozzájárulás összegére egészítendő ki!
Még egy dologra szeretném a figyelmet
felhívni: Aki átutalási megbízással fizetett
és a meghirdetett egyösszegű rendezéssel
él, az átutalási megbízását szíveskedjen felmondani!
Maróti Mihály
elnök

A 2010. ÉVI ORSZÁGYGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI JELÖLT VÁLASZTÁSÁNAK
EREDMÉNYE - MÁSODIK FORDULÓ
Dr. Bohács Zsolt József
Dr. Botka lászló
Molnár Áron
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KIRÁNDULÁS ERDÉLYI TESTVÉR TELEPÜLÉSÜNKRE
2010. augusztus 4-8-ig ( 5 nap)
Szállás helye: Torockó vendégház (2-3 ágyas szobákban)
Ellátás: Bőséges reggeli + meleg vacsora
Árak:
– Gyermek (10 éves korig): 17.000.-/fő
– Felnőtt: 29000.-/fő
Az árak tartalmazzák az utazás, a félpanziós ellátás, valamint a
szállás költségeit.
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Látnivalók és programlehetőségek Torockón és környékén:
– Tordai-hasadék
– Tordai sóbánya
– Torockói Néprajzi Múzeum és magángyűjtemények megtekintése
– Látogatás a testvértelepülésre
– Torockószentgyörgyi vár és a környék felfedezése
– Székelykő túra (1130 m magas)
– Verespatak, búvópatakhoz kirándulás stb.
Jelentkezés és bővebb információ
Kolonics Mária: +36-30-349-5469 telefonszámon v. személyesen 2010. június 30-ig a Gondozási Központban.

www.ulles.hu

BESZÁMOLÓK A TOROCZKÓSZENTGYÖRGYI KIRÁNDULÁSRÓL
tetvendégség”. Ezt követően még egy kis beszélgetés, ebéd, majd
hosszú búcsúzkodást követően elindultunk haza. Kissé fáradtan, de
szeretettel, barátsággal, friss hegyi levegővel, és rengeteg energiával feltöltődve.
Remélem kis beszámolómmal sikerült felkelteni többek érdeklődését, és mások is kedvet kapnak közelebbről megismerni a
Torockószentgyörgyieket! Az üllési falunapokon Ők is megtisztelnek
bennünket a jelenlétükkel, lehet ismerkedni!
Dr. Csonka Erika

SAKK ISKOLA
Pénteken reggel 6 órakor indultunk. Nagyon hosszú volt az út, 9
óráig tartott. Amikor odaértünk már is megbarátkoztam Violával, aki
másodikos. Mindenkinek elmondták hol fog lakni. Mi a templom melletti házban kaptunk szállást, ahol a Tiszteletes lakott. Furcsa volt,
hogy a bivalyok és a tehenek este hazaballagtak a legelőről és a saját
házuk kapuja előtt várták, hogy beengedjék őket.
Másnap falunapi rendezvények, előadások voltak a kultúrházban.
A műsorok közül a Leánykikérő, a Szentgyörgyi fiatalok néptánc műsora és az Üllési citerások előadása tetszett a legjobban. A vasárnapi ünnepi Istentisztelet után finom somogyi kalácsot, ebédre pedig
torockói pecsenyét kaptunk. Ebéd után elbúcsúztunk és indultunk
haza.
Minden nagyon tetszett, legjobban a hegyi túra, legkevésbé a
haza út, mert szívesen maradtam volna még. Sajnálom, hogy más
gyerek nem jött el!
Czékus Noémi 4/B

2010. május 7-től 9-ig látogattunk el testvértelepülésünkre,
Torockószentgyörgyre. A falu a Székelykő (1128 m) és az Ordaskő
(1249 m) között húzódó É-D irányú Torockói-medence déli, kiszélesedő részén helyezkedik el 575 m tengerszint feletti magasságban.
Utazásunk alatt a jó hangulatról a citerások: Tanács Zoltán, Ábrahám
József és Rácz Géza gondoskodtak Domi és Ónozó segítségével. Sokat nótáztunk, így gyorsabban telt az idő. Kissé megfáradva érkeztünk a néhány fokkal hűvösebb hegyi levegőre, ahol nagyon kedves
és meleg fogadtatásban volt részünk. A falu 620 lelket számlál. Van
három szép nagy templomuk is: unitárius, református és katolikus.
(Itt is meg lehet nézni az interneten: bdyoutube.com/líceum/ ).
Szombaton a testvértelepülésekről: Bócsáról, Tápiószentgyörgyről
és Üllésről érkezettek főzték a falu ebédjét a disznó-, és birkapörköltet
és a halászlét. Kis csapatunk (17-en voltunk) egy része délelőtt medvehagyma gyűjtő túrára indult Perge Gyula szíves kalauzolásával. A
csapat másik fele Vass Gábor vezetésével főzte a birkapörköltet, ami
nagyon finomra sikerült.
Ebéd előtt kezdődtek a falunapi rendezvények a katolikus templomban tartott misével. Ebéd után a kultúrház minden fellépőnél tele
volt. Senki nem idegeskedett, ha felborult a sorrend, vagy rendkívüli szünet keletkezett. A hangosításban Domi és Ónozó segített, és
Őket kérték fel az esti bál házigazdájának is. Rékával együtt nagyon
jó hangulatot varázsoltak a táncparkettre, ahol szinte szünet nélkül,
hajnalig ropták a táncot. A bál végén eljátszották a székely himnuszt,
amit a helyi fiatalok körben letérdelve énekeltek végig, majd mindenki rendben hazament.
Másnap 11 órakor unitárius Istentiszteleten vettünk részt, melyet
Vargyas Attila tiszteletes vezetett. A mise után minden résztvevőt
meghívtak egy kis beszélgetésre és nagyon finom somogyi kalácsra a tiszteletes házának udvarára. Ezt agapénak hívják. Az agapé a
viszonzott, önzetlen, önfeláldozó szeretet megnyilvánulása, „szere-

Április 12-én az indiai Anand Szofiában 6,5 - 5,5-ös győzelemmel
megvédte világbajnoki címét a bolgár Topalov ellen. Az egész világbajnokság eseményeiről a magyar média nem adott ki híranyagot!
Az Üllési Körkép egyik múlt évi számában foglalkoztam a sakkal: a milyen képességeket fejleszt a sakkjáték, elsősorban persze
a gyermekekben. A sakkról tudjuk, hogy ősi játék, a legenda szerint éppen Indiából ered, melynek ma méltó képviselője a madraszi
Anand. Anand mellesleg a Nagykanizsa SE tiszteletbeli tagja is.
A játék alkotója egy hindu bármin jutalomképpen csak annyit
kért a hálás muharadjától: adasson neki annyi búzaszemet, amennyi
a sakktábla 64 mezejére rátehető, de olyképpen, hogy az 1. mezőre
1 szemet, , a következőre 2 szemet, majd 4-et, 8-at stb. Az egésznek
matematikai formulája tehát 2 a 64.-en -1. A maharádzsa megdorgálta a zseniális „feltalálót”, hogy ne ilyen csekélységet, hanem valami
értékes jutalmat kérjen. Nagyon meglepődött, mikor kiderült: ennyi
búza egész Indiában nincs! A múlt évben két nyolcadikos, üllési fiú
vállalkozott rá, hogy kiszámítsa hány szem búzáról van szó.
Ők ketten hibátlanul kihozták a végeredményt, miszerint:
18.446.744.073.709.551.615 szem búzáról van szó. Azt is kiszámították már, hogy ez súlymértékben mennyit tesz. 70.097.624.700
tonna az eredmény. Azaz kiejtve: 70 milliárd 97 millió 624 ezer 700
tonna.
Felmerül a kérdés: van-e manapság ennyi búza akár az egész
világon?
Nincs! A világ 2009-es össztermése 650 millió tonna volt, ez pedig azt jelenti, hogy 107 éves termése lenne a világnak az ominózus
70 milliárd tonna búza. Ezért olyan zseniális a sakkjáték. A 64 mezőn
32 figurával folytatott játékkal létrehozható variáció száma szinte
végtelen. Azt mindenki tudja: a sakktábla 64 mezejében, váltakozva
32 fekete és 32 fehér mező van. A 64 az ősi keletik kultúrák egyik
szent száma: Isteni Minta. A „Ji King” szintén 64 hexagrammákból
áll, ahol az első teremtés, az utolsó beteljesedés szimbóluma.
Napjainkban már olyan zseniális számítógép programok vannak,
melyek képesek legyőzni a sakkvilágbajnokot is. Történtek próbálkozások a sakkjáték figuráinak bővítésére is, persze a 64 mező gyarapítására is, de ezek egyike sem vált már be.
A sakk sport, játék és tudomány.
Sok százezer könyvben örökítették meg a játék tudnivalóit, s
ezek száma álandóan növekszik. Az erre rátermett gyerekek már
óvodás korukban megtanulnak sakkozni, de aztán egy életen át képtelenek lesznek annak minden csínját-bínját elsajátítani!
Jó szórakozást minden gyereknek és felnőttnek a sakkasztalnál.
R.G. üllési sakkozó
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ÖTÉVES AZ ETWINNING
2010 május 5-én szülinapi ünnepséget
rendeztünk az eTwinning figuráknak.

1. Hódi Krisztina alkotása

ELŐKÉSZÜLETI MUNKÁK:
– Tantermek díszítése
– Tanári szobát és az iskola folyosóit is
díszítették a diákok az ünnepre
– Lufikra rajzolták a figurákat, illetve különböző technikákat alkalmazva jelenítették
meg (Pl.:üvegfestés)
– Közös festett kép készítése-melyet az
aulában helyeztünk el
– Az évfordulóra egy kis dalt komponáltak a gyerekek
– Készültek egy angol mesével már a
szülinapot megelőző hetekben
– Körtáncot gyakoroltak

Majd elérkezett az ünnep. Minden gyerek
nagyon várta. Aszfaltrajz versennyel indul a
program. Nagyon sok diák készített szebbnél
szebb rajzokat. Akiknek nem volt kedve a rajzoláshoz, az iskola konyhájában elkészítették
a születésnapi tortát. Óriási tortalap sütését
a közeli cukrászdában vállalták.
A tortalapokat a gyerekek finom csoki
krémmel töltötték.
Majd következett a díszítés. A figurákat
gyümölcsökből alakították ki a tora tetejére.
Végül a rendezvény végéig a hűtőbe került.
Közben az aszfalt rajzok egy tartalmasabbakká váltak. Egyik tanteremben már öltöztek a szereplők. Nagy izgalom előzte meg a
fellépésüket.
Egy másik teremben már próbálták a
születésnapi köszöntő éneket.
Majd az ünneplés csúcspontja következett. Először a születésnapi ének emelte a

hangulatot, melyet a szerzők mutattak be,
majd közösen énekeltek a résztvevők. Ezt
követte az angol mesejáték mely nagy sikert
aratott.
Végül egy körtáncra invitáltak mindenkit
a táncos lábú 8. osztályos lányok. A moldvai
körtáncba, a végére már mindenki bekapcsolódott. Nagyon jó hangulatban, a feldíszített szüli napi torta elfogyasztásával zárult a
rendezvény.
DIÁKÖNKORMÁNYZAT

TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI
Iskolánk 4 fős csapata Onica Klaudia,
Gyuris Ágota, Hódi Krisztina, Pekurár Balázs
részt vett 2010. március 29-én a Csizmazia
György környezeti versenyen, Mórahalmon.
A verseny terepen folyt. Sok érdekes feladatot kaptunk. Nekünk az az állomás tetszett a legjobban, ahol a madarakat kellett
megfigyelni. Csapatunk 6. helyen végzett. A
verseny után úszhattunk egyet a mórahalmi
strandon.
Április 23-án csapatunk Csongrádon egy
újabb természetismereti versenyen vehetett
részt. Előzetes feladatként csapatnevet választottunk (a mi csapatunk neve: FONTOS
volt), kitűzőt, menetlevelet kellett készíteni
és egy csatakiálltást megfogalmazni. Ez a
verseny is akadályverseny volt, nyolc állomással, ahol ügyességi és elméleti feladatokat oldottunk meg. Jól éreztük magunkat.
A verseny után a II. Zöld diákparlamenten is
részt vettünk. Felkészítőnk: Kocsisné Hecskó
Ágnes.
Április 23-án, Csongrádon a délután
megrendezett II. Zöld diákparlamenten ketten – Rácz Anna, Lábas László – mint képviselők vettünk részt:. Előzetesen mi a „Víz”
szekcióba jelentkeztünk. A szekciót Deák
József nyugdíjas tanárúr vezette. Minden
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képviselő elmondhatta, hogy a településén
ahonnan jött, milyen környezeti problémákat
ismert meg. A jelenlévők hozzászólásaikat
elmondhatták, bár nagyon rövid volt az idő.
A szekcióülés után mindenki levonult ismét
a tornaterembe és beszámoltunk a felvetett
problémákról, melyeket továbbítanak az illetékesek felé. A beszámolók után az iskola
előtti parkban elültettünk egy ezüst hársat (az
év fáját). Jövőre szeretnénk, ha a mi iskolánk
rendezhetné meg a Zöld diákparlamentet.
Gyuris Ágota, Hódi Krisztina,
Onica Klaudia, Pekurár Balázs,
Rácz Anna, Lábas László

2010. április 17-én rendezték meg
Röszkén a Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny megyei döntőjét. Iskolánkból két tanuló nevezett: Hódi Krisztina (5.b

osztály) és Onica Klaudia (6.a osztály). Az
írásbeli feladatsor megoldása után a versenyzők kirándultak Röszke egyik tanösvényéhez a Molnár- rétre, néhány kísérő pedagógussal, míg a többi nevelővel kijavítottuk
a dolgozatokat. Versenyzőink eredménye:
Hódi Krisztina – 6. hely, Onica Klaudia – 5.
hely.
Kocsisné Hecskó Ágnes

A Teleki Pál Országos Földrajz Verseny
megyei döntőjét hagyományosan Szentesen
rendezték meg 2010. április 10-én. A versenyen két hetedik osztályos tanuló vett részt:
Czakó Petra és Papp Máté. Mindkét versenyző szépen szerepelt, Czakó Petra az előkelő
4. helyen végzett.
Nagy László
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MATEMATIKA - FIZIKA VERSENYEK
2009/2010
JEDLIK ÁNYOS ORSZÁGOS
FIZIKAVERSENY ÉS
JEDLIK ÁNYOS ORSZÁGOS
MATEMATIKAVERSENY
Ez a verseny komoly kitartást kíván a
versenyzőktől, mivel 50 összetett feladat
előzetes megoldásával és kísérleti tapasztalat leírásával lehet nevezni a további fordulókra.
Iskolánkból 5 hetedik osztályos tanuló fizikából és 1 ötödik osztályos tanuló matematikából vállalta a komoly megmérettetést.
Szorgalmukat dicséri, hogy mind a 6
tanuló meghívást kapott a regionális versenyre. Ott számításos feladatokat kellett
megoldani.
A regionális verseny döntőjén kiemelkedő eredményt ért el
RÁCZ DÁVID, aki csak 2 ponttal maradt le a többnapos országos versenyről.
Rácz Dávid 7.a
II. hely
Bodó Beáta 7.a
III. hely
Papp Máté 7.b
Gyuris András 7.b
Zámbó Gergő 7.b
Megyeri Árpád 5.b
V. hely
(felkészítő: Maróti Mihályné)

„JÁTSSZUNK FIZIKÁT!”
A „Játsszunk fizikát!” Békésy György
emlékére rendezett háromfordulós kísérletes verseny eredményhirdetése 2010.
április 9-én volt az egyetem Budó Ágoston
tantermében . A programon Tóth Ferenc,
klinikai fizikus előadása után a legsikeresebb
versenyzők mutatták be a feladatok megoldását.
Iskolánkból RÁCZ DÁVID 7. osztályos
tanuló kapott felkérést a 3. forduló első feladatának bemutatására.
A „Játsszunk fizikát!” Békésy György
emlékére rendezett kísérletes fizika verseny
eredményei:
Általános iskola:
I. helyezett: Ványi András Budapest, ELTE
Apáczai Csere János Gimnázium, 8. évf
II. helyezett: Rácz Dávid Üllés, Fontos
Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 7. évf (felkészítő: Maróti
Mihályné)
II. helyezett: Putti Krisztián Budapest,
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, 8. évf
III. helyezett: Juhász Ildikó Klaudia,
Nagy Nóra, Tóth Noémi és Monostori
Dorottya, Bunság Éva Üllés, Fontos Sándor
Általános és Alapfokú Művelődési Központ,
8.évf. (felkészítő : Tasi Zoltánné)

IV. helyezett: Juhász Ágnes, Bíró Viktória, Bozsák Anett Üllés, Fontos Sándor
Általános és Alapfokú Művelődési Központ,
8.évf.
V. helyezett: Balogh Bence Budapest,
Ápáczai Csere János Gimnázium, 8.évf.
VI. helyezett: Hajnal Péter Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, 8.évf

BOR PÁL FIZIKAVERSENY
A népszerű „Keresd a megoldást!” megyei fizika feladatmegoldó verseny 25 év
után megszűnt. Helyette indult a Bor Pál Fizikaverseny, ami szintén nagyon kedvelt lett
a tanulók körében.
180 hetedikes és 98 nyolcadikos diák oldotta meg a levelező forduló feladatait.
Iskolánkból:
Papp Máté 7.b
Rácz Dávid 7.a
Répássy Róbert 7.a
Gyuris András 7.b
Juhász Ágnes 8.b
Juhász Ildikó 8.b
Monostori Dorottya 8.a
Bíró Viktória 8.b
Tóth Noémi 8.b
Bozsák Anett 8.b
Nagy Nóra 8.b
Bundság Éva 8.a
A középdöntőbe 2-2 tanuló kapott meghívást, ahol teszt- és számításos feladatokat,
valamint kísérletelemzést tartalmazó feladatsort kaptak:
Papp Máté
Rácz Dávid ( ugyanabban az időpontban
matematika versenyen vett részt)
Monostori Dorottya
Juhász Ágnes
Kiemelkedő eredményt ért el Papp Máté
és Monostori Dorottya, csak egy ponttal
maradtak le a döntőbe jutott tanulóktól.

LÁNCZOS KORNÉL FIZIKAVERSENY
Az Ötvös Loránd Fizikai Társulat Fejér
Megyei Szervezete és a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet a 2009/2010-es
tanévben az általános iskola felső tagozatos
korosztálya számára kétfordulós fizika versenyt írt ki Láncos Kornél emlékére.
Az első forduló egy pályamunka elkészítéséből állt, címe: „Érdekes hőjelenségek”.
A második fordulóban gondolkodtató fizikai
feladatokat és mérési feladatot kaptak a tanulók. Majd a döntőbe jutott tanulóknak meg
kellett védeni pályamunkájukat.
A versenyben
I. helyezett: Fazekas Mihály Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium 7. osztályos
tanulója (Budapest)

II. helyezett: Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola tanulója (Várpalota)
III. helyezett: Széchenyi István Gimnázium 7. osztályos tanulója (Székesfehérvár)
IV. helyezett: Rácz Dávid 7.a (Üllés)
V. helyezett: Széchenyi István Gimnázium 7. osztályos tanulója (Székesfehérvár)
VI. helyezett: Bodó Beáta 7.a (Üllés)
VII: helyezett: Papp Máté 7.b (Üllés)
(7.o: Maróti Mihályné, 8.o: Tasi
Zoltánné)

MATEMATIKA VERSENYEK
Vasváris verseny

A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola matematika versenyt szervezett a
Csongrád megyei nyolcadik osztályos tanulók számára.
Az első két forduló után iskolánkból döntőbe jutott tanulók névsora:
Monostori Dorottya (8.a)
Tóth Noémi (8.b)
Polyák Dániel (8.a)
Barna Ádám (8.a)
Bozsák Anett (8.b)
Bíró Viktória (8.b)
A döntőben kiemelkedő 6. helyezést ért
el Monostori Dorottya (8.a).

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY
Az idei tanévben február 26-én került
megrendezésre a verseny megyei fordulója, melyen megyénk közel 100 iskolájának
majdnem 2000 tanulója vett részt. Iskolánkat 33 felső tagozatos tanuló képviselte.
Évfolyamonként a legeredményesebb
versenyzők:
5. osztály
1. Megyeri Árpád 5.b
2. Gyuris Ervin 5.b
3. Bozsák Patrik 5.a
6. osztály
1. Onica Klaudia 6.a
2. Pataki Alexandra 6. b
3. Horváth Fanni 6.b
7. osztály
1. Rácz Dávid 7.a
2. Répássy Róbert 7.a
3. Ótott Balázs 7.a
8. osztály
1. Lajkó Zsanett 8.a
2. Sári Zénó 8.a
3. Juhász Ágnes 8.b
Megyei eredmények összesítése után,
Szegedre díjkiosztó ünnepségre hívták meg
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a legjobbakat. Iskolánkból meghívást kapott
Rácz Dávid 7.a osztályos tanuló, aki megyei
7. helyezést ért el.

8. osztály
Juhász Ildikó 8.b (9. hely)
Tóth Noémi 8 b

BONIFERT DOMONKOS MATEMATIKA
VERSENY

Matematika tanárok:
Hegyközi Tamás 6.
Maróti Mihályné 5.a; 5.b ; 8.a; 8.b
Tasi Zoltánné 6. ; 7. a; 7.b

A VI. Bonifert Domonkos Matematikaverseny négy levelező fordulóval lezárult.
Iskolánkból a következő felsős tanulók vállalkoztak a feladatok megoldására:
5. osztály
Gyuris Ervin 5.b
6. osztály
Gyuris Ágota 6. b
Csúcs Donát 6. a
Lajkó András 6. a
Onica Klaudia 6.a
Szabó Alexandra 6.a
7. osztály
Rácz Dávid 7.a
8. osztály
Monostori Dorottya 8.a
A négy forduló összesített eredménye
alapján a Csongrád Megyei Versenybizottság 2 tanulót hívott meg egy döntő erőpróbára, a megyei versenyre
Gyuris Ervin (5. b)
Rácz Dávid (7. a)

KÍSÉRLETEZZÜNK!
2010.04.27.
– KÉPES BESZÁMOLÓ –

Matematikatanárok:
Hegyközi Tamás: 6.b
Maróti Mihályné: 5.a; 5.b; 8.a; 8.b
Tasi Zoltánné: 6.a; 7.a; 7.b

MÓRAHALMI MATEMATIKAVERSENY
Március 31-n 12 település részvételével
kistérségi versenyt rendeztek. Az iskolánkat
képviselő csapat tagjai:
5. osztály
Megyeri Árpád 5.b
Gyuris Ervin 5.b
6. osztály
Gyuris Ágota
Onica Klaudia
7. osztály
Rácz Dávid 7.a
Répássy Róbert 7.a
8. osztály
Juhász Ildikó 8.b
Tóth Noémi 8.b
Két évfolyamon is kiemelkedő eredményt értek el tanítványaink:
Megyeri Árpád 5. b
III. hely
Rácz Dávid 7.a
III. hely

KALMÁR LÁSZLÓ ORSZÁGOS
MATEMATIKA VERSENY
A verseny megyei fordulóján 3 tanítványunk is bekerült az első tízbe, eredményeikhez gratulálunk:
5. osztály
Megyeri Árpád 5.b
6.osztály
Onica Klaudia 6.a
Pataki Alexandra 6. b
7. osztály
Rácz Dávid 7.a (7. hely)
Répássy Róbert 7. a (8 hely)
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ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY:
Két fordulóból állt, mégpedig egy helyi forduló és ezt követte a megyei verseny.
A verseny célja: tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési, lényeglátó képességek fejlesztése).
A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A magyarországi 7. és 8. évfolyam fizika kerettantervi tananyaga. A versenyre való felkészüléshez felhasználható bármely Magyarországon forgalomban levő fizika tankönyv és
ismeretterjesztő könyv.
tét.
–
–
–
–
–

A fizikatörténeti feladat feltételezi Galileo Galilei életútjának, munkásságának, ismereA felkészüléshez javasolt irodalom volt:
http://mek.oszk.hu/05000/05031/html/index.htm
Száva István: A hiúz a napba néz (Bp. Móra Kiadó 1962)
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete
Tomáš Borec: Jó napot, Ampére úr! (Móra Kiadó 1980)
ifj. Gazda I.-Sain M.: Fizikatörténeti ABC

Az 1. fordulóban számolásos (munka, teljesítmény, hőtani, mozgási, elektromossági (a
kapcsolásokig bezárólag)) feladatokat és tesztfeladatokat kellett megoldani a tanulóknak.
Juhász Ágnes
Monostori Dorottya
Bundság Éva
Nevezett a versenyre, az iskolai fordulóból tovább jutottak. Majd a megyei fordulóban ELISMERÉST ÉRDEMELTEK teljesítményük alapján, de az országos döntőbe nem jutottak be.

www.ulles.hu

GYERMEKVASÁRNAP – A MEGLEPETÉSEK NAPJA
elvarázsolt kastélyon és persze 3-4 körben
dodzsemeztek is… mindezt ingyen, mert
aki a programra érkezett GYEA feliratú pólót
kapott, amiben szinte minden játékra felülhetett.
Közben segítőim főzték a paprikás krumplit bográcsban, fatüzeléssel.

Idén harmadik alkalommal rendezték
meg a paprikáskrumpli-főző versenyt. A
Gyermekétkeztetési Alapítvány új helyszínre, a budapesti Vidámparkba hívta azokat a
gyermekeket, akik részesülnek a mindenki
ebédel programba.
A szervezésben mindig körültekintőnek
kell lenni, hiszen az ország minden területéről 1500-2000 fő vesz részt a programon.
Míg a segítő felnőttek főzték a bográcsban
a finomságokat, addig a gyerekek kipróbálhatták a játékokat, így aztán ültek az óriáskeréken, hullámvasúton, a 360 fokot forduló
hintán, átsétáltak a tükör labirintuson, az

Aki pihent kicsit a sok játék után, Molnár
Ferenc Caramel, Bencsik Tamara és Muhaid
Zoltán koncerten vehetett részt. De itt-ott
felbukkantak a Tv2 ismert munkatársai is:
Papp Gergely, Azurák Csaba, Gombos Edina,
Demcsák Zsuzsa, Liptai Claudia, az egész
nap házigazdája Váczi Gergő volt.
Délben nevetési világrekordot állítottak
fel a gyerekek és az a 150 zenész-énekes,
akik a Megasztár 5 eddigi középdöntősei.
Ezt követően érkezett el hozzánk a zsűri,
akik kóstolták a paprikás krumplinkat. Pontozták az illat- és íz harmóniát, a tálalást, az
összbenyomást. A háromtagú zsűri elnöke
nálunk Gaál Noémi volt. Érdeklődött településünkről, nagyon kedves volt, ízlett neki a
krumplink.

Munka közben

REKORDFOGÁS AZ IDEI HORGÁSZVERSENYEN
Május 1-én tartotta szokásos horgászversenyét az üllési Árpád Horgászegyesület.
A verseny két kategóriában került megrendezésre: gyermek és felnőtt,
melyre összesen 42-en jelentkeztek, 3 gyerek 39 felnőtt. A tavalyi évhez
viszonyítva idén még sokkal több hal akadt horogra. Talán csúcs is született, hiszen az előző versenyekhez képest soha nem látott mennyiséggel
találkoztunk.
A gyerekeknél is az előző évekhez képest sokkal több és nagyobb hal
akadt horogra.
A végső sorrend a következő lett:
Felnőttek:
I./ Szűcs János
39,93 kg 25 db hal
II./ Monostori János
35,89 kg 19 db hal
III./ Kádár-Németh Viktor 35,18 kg 17 db hal
Gyerek:
I./ Bozó Tamás
19,91 kg 11 db hal
II./ Megyeri Árpád
5,22 kg
3 db hal
III./ Kiss Róbert
Tari Ferenc által felajánlott vándordíjat a verseny győztese Szűcs János
kapta.

Tálalva!

A program zárásaként az eredményhirdetést tartották, ahol kiderült, hogy az üllési
csapat az első helyen végzett, 50 induló
közül. A nyereményünk: 500 000 Ft értékű
élelmiszer csomag, amelyet az Alapítvány
fog összeállítani.
A csapatunk szakácsa Berkóné Masír
Borbála volt, aki pulykahússal és tarhonyával tette igazán ízletessé a paprikás krumplit.
Segítője volt a főzésben Papp Ferencné.
A gyerekek felügyeletében és kísérésében Papp Ferenc és Kószó Anita, a Homokháti Szociális Központ szakmai vezetője segített. Nagyon fontos volt a jelenlétük, hiszen
21 gyermekkel mentünk, közöttük voltak
alsó tagozatosok is, akik sok játékra egyedül
fel sem ülhettek volna.
A jól megválasztott helyszín, a színes
programok, a finom ebéd és a nyeremény
garancia lett arra, hogy minden részt vevő
nagyon jól érezte magát! Biztos vagyok abban, hogy ezt a napot sokan emlegetik majd
a részt vevők közül és mint szép emléket,
gyakran felidézik majd.
Tóth Erika családgondozó

Zsűrizés- Gaál Noémivel

BORISKA RECEPTJE

BOGRÁCSBAN FŐTT PAPRIKÁS KRUMPLI
Hozzávalók: 2kg vöröshagyma, 15 kg burgonya, 2 kg
pulykahús, 15 dkg füstölt kolbász, 15 dkg füstölt szalonna,
50 dkg pirított tarhonya, paradicsom, paprika, fűszerek, kevés
étolaj
Az olajat és a vékony karikára szelt hagymát egyszerre
helyezem bele a bogrács aljába.
Üvegesre pirított, vékony csíkokra vágott füstölt szalonnával – míg szinte krémessé válik az állaga. Ezt követően adom
hozzá a felszeletelt paradicsomot és paprikát, kevés füstölt
kolbászt, majd a pulykahúst rövid ideig dinsztelem, aztán fűszerezem. A pirospaprikát és a pörkölt szaftot kevés olajjal
kikeverem, majd a hús felengedése előtt teszem bele.
Végül a burgonyát teszem a bográcsba. Fontos a hozzáadott víz mennyisége, számítani kell arra, hogy mennyi forr el
és mennyit vesz fel a tarhonya.
Amikor már kezd puhulni, akkor teszem rá a tarhonyát és
készre főzöm.
Vigyázni kell, oda ne égjen. Nem szabad kevergetni, csak
sörgetni, mert különben a krumpli összetörik.
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
csoport hírei:
Április végén „munkálkodtunk „serényen
Virágokat ültettünk az óvoda kertjében.
Köszönjük a szülőknek a sok szép virágot,
Hisz mi így tudtuk „megvalósítani” a ZÖLDÜ(L)LÉS programot.
Örültünk a jó időnek, játszottunk nagyokat,
Az udvaron labdáztunk, tornáztunk sokat.
Most már várjuk a jó időt, mert kirándulni szeretnénk menni,
Napsütésben, hátizsákkal jókat szaladgálni.
csoport hírei:
Pitypangéknál virágot ültettünk, a palántákat a szülők hozták,
azokkal díszítettük óvodánk környezetét. A
szép virágos környezethez hozzátartozik az is,
hogy ápoljuk, gondozzuk azokat. A Kukatündérrel is megismerkedtünk.

Az édesanyák, nagymamák ünneplésekor
meghatottan adták át a szál virágot, a saját
kezűleg készített kasírozott vázával együtt. A
mindennapi mesehallgatások során fantáziájuk megmozdult és létrehoztunk egy „Holnap
gépet”,amibe beleülve megmutatta, kiből mi
lesz, ha nagy lesz. A „zsugorítózselé” pedig a
felnőtteket ovis méretűvé varázsolhatja, ami
különféle érdekes kalandokat eredményez. A
Halacska csoportos iskolába indulókkal és a
Pitypangos iskolába készülőkkel meglátogattuk az elsősöket, a tanítónéniket.

„Indiánfalván” is jártunk, azaz Ásotthalmon
a kistérségi gyermeknapon a Halacska csoportosokkal. Misi bácsi vezette a buszt, Ő is
csatlakozott az indián csapathoz. Fejdíszekkel, zászlóval felszerelkezve, Ancsa és Kati
óvónéni vezetésével jártuk végig az akadályokat, jártunk indiántáncot és énekeltünk a
Bojtorján együttes énekesével együtt.
Emlékezetes nap volt.
csoport hírei:
Tavasz lévén sokat beszélgettünk a
természet
megújulásáról, a környezetvédelem fontosságáról(a
ZÖLDÜ(L)LÉS programhoz kapcsolódva), s mi
óvodások mit tehetünk saját környezetünk
megóvása érdekében.
Rajzainkat elküldtük „A mi családunk”
rajzpályázatára, ami ha sikerül, egy hónapig
kaphat a csoportunk friss gyümölcsöket.

Közös anyáknapi ünneplésre hívtuk az
anyukákat és a nagymamákat, ahol dallal,
verssel, magunk készítette apró ajándékkal,
valamint a Szülői Szervezet által vásárolt virággal köszöntöttük a számunkra legkedvesebbeket.
csoport hírei:
Ellátogattunk a piacra, ezúton megköszönjük a kapott almalevet,
almát, édességeket és a
virágot.
Megtekintettük, hogyan tárolják és válogatják a sok papírt a hulladékkezelő és iratmegsemmisítő telepen. Köszönjük Gyurisné
Szabó Veronikának a körbekalauzolást.
A környezetvédelmi nevelést nem lehet elég korán elkezdeni, mi megpróbáljuk,
ahogy a kép is bizonyítja.

A CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PROGRAMJAI 2010. JÚNIUS VÉGÉIG:
21.-én pénteken Vándorszínház az oviban.
22-én szombaton TESZ-VESZ gyermeknap az alkotóháznál.
25-én a Mackó csoport kirándul.
26-án Mackó csoport Évzárót tart.
28-án pénteken Ovis gyermeknap, Truffaldínó bábszínház-Vitéz
László, Citerás muzsika, Arcfestés, kemencés kalácssütés.
Mazsola csoport Évzárót tart.
30-án vasárnap Óvodai Évzáró-Ballagás a Pitypang és Halacska
csoportnak az oviban. Gyülekező de. 9 óráig, az ünnepséget 9.30-kor
kezdjük.
Június 2-án szerdán Bölcsődei ballagási ünnepség
Június 8-án kedden Vers és Mesemondó Verseny-Mórahalmon.
Julius 5-23-ig Takarítási szünet. Nyitás: július 26-án.
A nyári óvodai élet június 14-augusztus 27-ig tart, sok játékkal,
pancsolással.Nyári ovisoknak váltóruha szükséges.
A 2010/2011-es tanévet augusztus 30-án hétfőn kezdjük.
Mint észrevették, az óvoda előtti leállósáv zúzottkő burkolatot
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kapott. Ambrus Erzsébet a Szülői Szerevezet elnöke megszervezte
a munkálatokat. Köszönet és tisztelet jár azoknak, akik feláldozták a
május 8-i szombatjukat és fáradoztak azért, hogy a szülők és gyermekeik tiszta lábbal léphessenek az óvoda területére.
Név szerinti: Ambrus Erzsébet, Dr. Faragó M. Judit, Simonics
Gyuláné, Balogh Norbert, Bánfi László, Berczeli Zsolt, Pócsa László,
Terhes István
Bezdány Zoltánné
int.vez.

www.ulles.hu

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

KEDVES ÜLLÉSIEK!

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,
20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
Június 5-6.
Június 12-13.
Június 19-20.
Június 26-27.

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

06-30/998-6139
06-30/487-9805
06-30/324-5032
06-30/487-9805

TALES FROM EUROPE

Az egyik angol órán megkérdezte Ágota
tanárnő, hogy van-e kedvünk az Alternative
English School és a Katona József Könyvtár
által rendezett „Mesélj Európa!” angol nyelvű versenyre jelentkezni. A csapat tagja lett:
Barna Renáta, Czakó Anna, Dankó Boglárka,
Lábas László, Szabó Alexandra. A csapat
neve: Chicken Licken lett. Az első fordulóban
a feladatokra három óránk volt, amit Interneten kellett megoldanunk. Még a nevezéskor
minden csapat kapott egy európai országot.
Mi Görögországot kaptuk és ehhez kapcsolódóan egy görög népmesét kellett kiválasztanunk, majd egy invitáló szöveget és plakátot
kellett készíteni. A címe: The poor farmer.
Az elkészített művünk elnyerte az értékelők
tetszését, és tovább jutottunk a következő
fordulóra, amit Békéscsabán rendeztek meg.
A következő feladatunk az volt, hogy a kiválasztott mesénket dramatizáljuk. Minden nap

6. órában vagy délután próbáltunk, hogy minél jobb legyen az előadás. A verseny előtt
egy nappal jelmezes főpróbát tartottunk az
iskolatársainknak. Másnap kora reggel elindultunk Békéscsabára, ahol már nagy szeretettel vártak. Az öt meghívott elődöntős
között mi jutottunk be a legtöbb ponttal. Elsőként mutattuk be az előadásunkat. A zsűri
megdicsérte a produkciót, majd másodikként
jutottunk tovább a kecskeméti döntőre. Ezek
után többet gyakoroltunk, hol tanárnővel, hol
nélküle. Az eTwinning program keretén belül
még egyszer előadtuk az iskolánkban, ahova
már több kíváncsi diák jött el. Május 8-án
Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban mutattuk be a mesét kicsit megváltoztatva. Itt már viszont másodikként léptünk
fel városi iskolákkal versenyezve. A szóbeli
értékelés során mind a négy zsűritagtól jó
kritikát kaptunk. Negyedikek lettünk, aminek
nagyon örültünk. Tetszett, hogy jó hangulatú
volt a verseny, sok érdekes mesét láttunk és
érdekes ajándékokat kaptunk.
Köszönjük a segítséget tanárainknak:
Szekeres Katalin, Nagy László, Megyeri Péter, Hegyközi Tamás és végül, de nem utolsó
sorban nagyon köszönjük, hogy felkészített
és sokat foglalkozott velünk angol tanárnőnk:
Péterné Juhari Ágota
Kocsisné Hecskó Ágnes

PROGRAMOK
Reiki Klub:
Csütörtöki napokon 18 óra 30 perctől –
Reiki Klubba várják az érdeklődőket a Radnai
utca 2. szám alatti Foglalkoztató épületében.
Jóga Klub :
Keddi napokon 18 óra 30 perctől – Jóga
Klubba várják az érdeklődőket a Radnai utca
2. szám alatti Foglalkoztató épületében.
Kismama Klub:
Hétfői napokon 9-11 óráig – Kismama
Klubba várják az érdeklődőket a Szabadság

téri Tanácsadóban a védőnők. A klub keretében babamasszázs tanfolyam indult.
Asszonytorna:
Asszonytornára hívják a mozogni vágyó
hölgyeket
– hétfői napokon – 19-20 óráig,
– szerdai napokon –19-20 óráig
– péntek napokon – 19-20 óráig
a Radnai utca 2. szám alatti Foglalkoztató épületébe.
A részvétel ingyenes.

Az Üllés Községi Önkormányzat támogatásával lehetőség nyílt szakképzett oktató
vezetésével lovaglásra. Díja: 600 Ft/alkalom.
Helye: A Ruzsai úton Ülléstől kb. 4 km-re
levő Kincsem Lovas tanya, ahol lovagláson
kívül lehet csacsigolni, malacot, birkát, kergetni, kiscsibéket, simogatni, sétálni. 201005-18-án született egy kiscsikó, akit feltétlenül meg kell nézni.
Jelentkezni lehet Komócsin Istvánnál!
Tel: 20/2898148

KÖNYVTÁR
KÖSZÖNET
A könyvtár köszönetet mond Farkas
Annának, Farkas Imrénének, Miklós
Andrásnénak, Rakarovics Gyulánénak
és a Természetvédelmi Alapítványnak
a könyvtárnak adományozott könyvekért,
folyóiratokért, DVD-kért. A könyvtár továbbra is szívesen fogadja az új és használt, a
könyvtári gyűjteménybe beilleszthető, jó
állapotban lévő dokumentumokat.

KÖNYVAJÁNLÁS
A napjaink hagyományőrző falujának gazdag prózafolklórját villantja föl ez a
kötet: tréfás elbeszéléseket,
azon belül élcelődő falucsúfolókat, valamint változatos
esendőségeket, csalafintaságokat és vérbő, pajzán, szókimondó, olykor
pedig meghökkentő paraszti történeteket. A
görbe tükörben fölvillannak egyes hamisítatlan, tősgyökeres mácsai alakok furcsa esetei
is. A kötet elsősorban a letűnt paraszti világ
mulatságos históriáit, tarka adomáit, derűs
tréfáit kedvelő olvasóknak ajánljuk.
A kötet olyan Móra-elbeszéléseket tár az olvasó
elé, melyek egy letűnt világot mutatnak meg. Egy
letűnt világot, ahol minden
nyomorúság és reménytelenség ellenére mélységes
humánummal és romlatlan
tisztasággal a maguk paraszti életével vésték a szívekbe a szegények
evangéliumát: szeresd embertársadat... Bátran ajánljuk felnőtteknek, akik minden önzés,
békétlenség, gonoszság és rosszakarat ellenére hisznek még az emberben, és ajánljuk
tizenkét éven aluliaknak is – akár nagykorú
felügyelete nélkül.
Meszesné Volkovics Szilva könyvtárvezető
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„LÚD-TOLL”
ANYUKÁM, APUKÁM!
EGY GYERMEK ÜZENETE SZÜLEIHEZ
Első kívánság:
Add nekem az idődet!
Második kívánság:
Higgy nekem, bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani.
Ha magam mellett tudlak, nem történik velem semmi rossz.
Harmadik kívánság:
Szeress és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok. Jó érezni a szeretetedet akkor, is, ha például tudom, hogy nem
tetszik neked a viselkedésem.
Negyedik kívánság:
Bocsáss meg nekem! Fejezd ki a megértésed, ha tévedek. Add értésemre, hogy mindig van lehetőség, hogy újra kezdjek bármit. Engedd
meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget. Javíts ki, és mond
el, ha tévedtem, de ezt ne mások előtt tedd. És kérlek, ne hasonlíts
engem máshoz, különösen a testvéreimhez, barátaimhoz ne mérj.
Ötödik kívánság:
Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre valamikor te hiába
vágytál. És ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni mindent,
amire fáj a fogam, néha csak azért kérek valamit, hogy kiderüljön
számomra, hol a határ.
Hatodik kívánság:
Kérdezd meg úgy igazából, hogy mi történt az iskolában, és figyelj
arra, amit mondok ilyenkor. Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Érdeklődj, hogy hogyan oldom meg a feladatomat. Vitasd meg
velem a terveimet. Bátoríts a választásaimban, és dicsérj bátran, ha
megérdemlem. Ha tévedtem, Terelj a jó útra.
Hetedik kívánság:
Büntess meg, ha rosszat teszek, meg kell tanulnom különbséget tenni jó és rossz között. A büntetés után viszont bocsáss meg. Ismerd
el, ha jót cselekszem. Sose parancsolj nekem, inkább kérj tőlem,
mert a kérés összetartozásunkat erősíti.
Nyolcadik kívánság:
Bánj velem úgy, mint legjobb barátaiddal. Figyelj rám, ha szeretnék
megbeszélni veled valamit, Még gyerek vagyok ugyan, de nekem
is vannak gondjaim, aggodalmaim. Kérlek, vedd figyelembe bánatomat, és fájdalmamat.
Kilencedik kívánság:
Erősíts meg abban, hogy szeretni fogsz, bármi is történjen. Hogy a
részed vagyok, valami különös érzelem, a szerelem teremtett.
Tízedik kívánság:
Taníts meg engem is a szeretet képességére. Adj hitet és nevelj
belém bizalmat az emberek iránt, hogy társat találjak majd, hogy a
nagyvilágban és a hazámban otthon érezhessem magam.
A nemzetközi gyermeknap alkalmából beküldte:
Hajnal Sándorné
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BÚCSÚK EREDETE
Valamennyi búcsú a szentek tiszteletére, emlékére hívja fel a figyelmüket – minden igaz hívőjét – és nem hívőét egyaránt.
A szentek pozitív tetteikkel az emberért, emberiségért cselekedtek, úgy fizikailag, mint lelkileg.
Nemes tevékenységük éréke örökre fenn maradnak, amíg ember
él a Földön. Valamennyien emberiségnek védő szentjeivé lettek a
történelem folyamán.
Pádovai Szent Antal portugál nemesi családból származik. Eredetileg Fernando névre keresztelték. Körülbelül 16 éves lehetett,
amikor belépett az Ágoston – rendi Kanonok közé. Ekkor vette fel az
Antal nevet, védő szentjéül Remete Szent Antalt választva.
1220-ban átlépett a Ferences rendbe, és misszionáriusként Marokkóba indult. Beteg lett, haza kellett térnie. A hajó viharba került és
Szicília partjára vetődött. Rövid ideig itt élt. Itt vett részt a ferencesek generális káptalanján. Ekkor találkozott Assisi Szent Ferenccel.
Antal feltűnt szónoki képességeivel. Megbízták, hogy prédikáljon
Itáliában a karthonoknak, Dél-Franciaországban az albingenseknek,
valdenseknek.
1227-ben tér vissza Itáliába. Itt prédikátor és tartomány főnök
lesz. Bolognai Egyetemen ferences lektor volt.
1231-ban útközben Pádova felé halt meg.
1232-ben IX. Gergely pápa szentté avatta.
Pádovai Szent Antal a szegények védőszentje.
A katolikus templomokban szobra előtt található a Szent Antal
persely, a rászorulók számára szolgál.
Sírja a Pádovai Szent Antal – bazilikában található, híres zarándokhely. Ünnepe június 13.
Árpádközponton, azaz Üllésen 1900 óta tartanak búcsút, amióta templom létezik a község területén. A templomot Pádovai Szent
Antal tiszteletére szentelték fel. Az ünnepen délelőtti órákban Isten
tisztelet van a templomban. Délután valódi népünnepélyen vesznek
részt a helyiek, rokonaik, és a környékbeliek.
Szómagyarázat:
kartharok = itáliai nép – és vallási csoport
albingensek = Fr. – ban keresztényellenes mozgalom
valdensek = Dél. Fr. –ban XII. sz. végén
keletkezett mozgalom, őskereszténységet akart
2010. május 20.

S.L.
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1920. JÚNIUS 4. PÉNTEK

90-éve írták alá a világ legaljasabb és legostobább békeszerződését a Trianoni békeszerződést.
Az I. világháború győztes hatalmai és Magyarország, mint vesztes
állam között létrejött megállapodás. 1920. június 4-én írták alá a Párizs melletti Versailles kastélykertjének Nagy Trianon nevű palotájában. A nemzetgyűlés 1920. november 15-én fogadta el, és 1921. július 31-én emelkedett törvényerőre (XXXIII. tc.). A 14 részes szerződés
a Nemzetek Szövetségének alapokmányával kezdődött. A második
rögzítette Magyarország új határait. Ennek értelmében Magyarország
területe – Horvátországot nem számítva – 282 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre, lakóinak száma pedig 18,2 millióról
7,6 millióra csökkent. Az elcsatolt területeken élő 10,6 millió ember
közül 3,2 millió volt magyar. Ezek közül 1,6 millió Erdélyben, 1 millió
Szlovákiában és Kárpátalján, csaknem félmillió pedig a Délvidéken
élt. A harmadik rész kimondta, hogy a Nemzetek Szövetsége hozzájárulása nélkül Magyarország nem mondhat le függetlenségéről, vagyis
nem egyesülhet Ausztriával. Az ötödik rész előírásai szerint Magyarország csak egy 35 ezer fős, önkéntesekből álló hadsereget tarthatott
fenn. Páncélos járműveket, tankokat, hadihajókat és harci repülőgépeket sem nem gyárthatott, sem nem vásárolhatott. A kilencedik rész
előírásai értelmében 1921-től kezdődően 30 éven át jóvátételt kellett
fizetni a háborúban okozott károkért Olaszországnak, Jugoszláviának,
Romániának és Görögországnak. A trianoni döntés értelmében tehát,
melyről Magyarországot senki sem kérdezte meg, a magyar állam területének 71,4%-át, lakosságának pedig 64%-át elveszítette. Hegyeinek, erdőinek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét
szintén elveszítette… Az új határ pl.:. pont a vasúti csomópontok
után került meghúzásra… Losonc, Rozsnyó, Kassa, Csap, Királyháza,
Szatmár, Nagyvárad, Arad, Temesvár, Szabadka.
A háború többi ’bűnöseit’ viszont sokkal kisebb mértékben sújtották, Németországtól területének csak 13%-át és lakosságának 10%-át
vették el. Bulgáriától 8%-nyi területet csatoltak el, az ennek megfelelő
arányú lakossággal, Törökország pedig csak azon területeit veszítette
el, melyeknek lakossága nem volt török.
Ehhez az igazságtalan döntés nem csak a háború elvesztése, hanem Károlyi Mihály nemzetromboló, kormányzása, „hadügyminisztere” Linder Béla hazaárulással felérő ténykedése, valamint Kun Béla
és vörös hordájának az ország teljes tönkretétele nagymértékben
hozzájárult.

ALKOTÓHÁZ

JÚNIUS PROGRAMJA
1. (kedd) Falunapi előkészületek
5. (szombat) Falunap
8. (kedd) Foglalkozások anyagának előkészítése
12. (szombat) Foglalkozás elmarad
15. (kedd) Vendégfogadás megbeszélése
19. és 20. (szombat és vasárnap) Orgoványi vendégcsoport
fogadása és vendégül látása
22. (kedd) Előkészület a kárpátaljai csoport fogadására
26. (szombat) Éves munkák értékelése
29. (kedd) Nyári tábor előkészítése
Július 5-10-ig nyári tábor.
Július hónaptól az Alkotóház csak
szombatonként tart nyitva!

ALKOTÓHÁZ TÁMOGATÓI
ÖSSZEJÖVETELE
2010. MÁJUS 14.
– KÉPES BESZÁMOLÓ –

A Trianoni döntés után sokan temették nemzetünket, de a keletről hozott örökségünk a bátor nyugalom, a bizalom és a jövőbe vetett
hitünk túlsegítettek a nehézségeken, és láss csodát a szégyenletes
döntés után tizenöt évvel a magyar név megint szép lett. Hasonló
a helyzetünk mai is. Bár területeket nem vesztettünk, de a nemzet
morális tartása most rosszabb állapotban van, a magyar nép eddig
mindent kibírt, köszönhetően annak, hogy ősi erényeinket soha nem
adtuk föl és ez most is segíthet hazánkon. Ehhez erőt ad a földarabolt
nemzetrészek összetartozási érzése, amelyet évtizedek alatt sem sikerült megtörni.
Tóth András
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ÜLLÉSEN A FEHÉRVÁRI UTCA 2. SZÁM ALATTI ÉPÍTÉSI TELEK, VALAMINT
AZ ERDÉLYI UTCA 3. SZÁM ALATTI LAKÓHÁZ ELADÓ.
ÉRDEKLŐDNI: HAJNALNÉ 06-30/371-4678

RUZSA HÚSBOLT

2010. JÚNIUS HAVI AKCIÓNK, MELY ÉRVÉNYES 2010. JÚNIUS 30-IG,
VAGY A KÉSZLET EREJÉIG.

ELADÓ
Üllés, Olajos úton lévő 3 hold gyümölcsös, illetve szántó terület
villannyal ellátva.
Érdeklődni lehet: 62/282-560 telefonszámon vagy
Üllés, Hámán Kató utca 13. szám alatt.

FOGÁSZATI AKCIÓ!

SERTÉS BėRÖS LAPOCKA:
CSIRKE MELLFILÉ:
PULYKA SZÁRNY:
SERTÉS FAROK:
SERTÉS CSONT:
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.

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

Régi és új pácienseimet az alábbi akcióval várom:
professzionális gépi fogfehérítés
– 10 %-os kedvezménnyel –
menyasszonyok, ballagók részére,
házassági évfordulót ünneplők számára.
Dr. Gál Klára
Érdeklődni és bejelentkezni: 06/30/2072556

750 FT/KG
1.190 FT/KG
599 FT/KG
240 FT/KG
10 FT/DB

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
utalvány elfogadó hely.

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

TEL: 30/311-4975

FIGYELEM!
Bontott építőanyagok
ajtók, ablakok, radiátorok, gázkonvektor, kazánok, boylerek,
cserepek, pala, tégla, bontott térkő, fürdőkád, gerenda,
áthidaló, kerítés elemek, stb.
FÉLÁRON ELADÓ!

5.000FT – 50.000FT
Érdeklődni:
30/3824-823 -as telefonszámon, Simonics Gyulánál lehet.
Gép-, utánfutó- és eszközkölcsönző
Forráskút, Felszabadulás u. 92.
(Fő utca)
0670/622-7382
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
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ÉRETTSÉGI AKÁR KÉT ÉV* ALATT IS!
Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal
(*meglévő képesítés beszámításával).
A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi
vizsgával zárta a tanulmányait.
A felsőfokú intézményekbe jelentkezett diákok 100%-a felvételt nyert.
Diákigazolvány, családi pótlék igényelhető!
Érdeklődni: Móra Ferenc ÁMK
6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
Tel.: 62/281-059, 62/648-228
www.delfikoronaja.hu

BALI 23 ÉTTEREM
ÉTTEREMBŐL
ELŐFIZETÉSES EBÉD RENDELHETŐ
550,- Ft/ adag
Telefon: 30/632-57-98
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Bali 23 É erem,
Üllés, Felszabadulás utca 23.

www.ulles.hu

EGYHÁZI HÍREK
Tudatjuk a kedves hívekkel , hogy min-

den hónap első péntekén délelőtt lehetőség
van a betegek háznál történő látogatására,
gyóntatására.

SZENTMISÉK

Minden hónap első péntekén reggel
nyolc órakor Rózsafüzér társulatért tartunk
szentmisét. Misék íratása minden kedden
délután és csütörtökön délelőtt a plébánián
lehetséges.
06.01. (kedd): Bata Terézia
06.03. (csütörtök): Papokért
06.04. (péntek): Rózsafűzér társulatért
06.05. (szombat): Pesti Antal-Csukonyi Margit
06.06. (vasárnap): Illés András, Rácz Anna,
Fodor István – Galovics Julianna
06.08. (kedd): Franek Ilona
06.10. (csütörtök) Fodor Józsefné – Czékus
Margit és a négy nagyszülőért
06.12. (szombat): Rózsa István – Szilágyi
Veronika, Csóti István, Molnár Árpád
06.13. (vasárnap) reggel 7 óra: Sárközi
Imre- Kisapáti Viktória, 4 nagyszülőért és a
meghalt testvérekért, 11.óra: Id. Dudás József, Tanács Rozália, Id. Veszelovszki IstvánRácz Matild
06.15 (kedd): Gyuris Vilmos – Dudás Vilma
és testvéreik szüleik nagyszüleik vejeik: Tóth
István, Hajnal Sándor élő és meghalt családtagokért
06.17. (csütörtök): nem lesz mise
06.19. (szombat): Ádám András
06.20. (vasárnao): Vetró Antal, 4 szülőért
sógorok és sógornőkért
06.22. (kedd): Klacsák Gábor
06.24. (csütörtök): Rácz Borbála
06.26. (szombat): Nagy Illés- Tari Mária,
Hajó Kálmán Mária, Soós Ferenc
06.27. (vasárnap): Fodor Dezső és családja
06.29. (kedd): Polyák Pál – Börcsök Erzsébet és a meghalt családtagokért

ÜLLÉSI BÚCSÚ
Értesítjük a lakosságot, hogy a
Szent-Antali Búcsú időpontja:

2010. MÁJUS 8-I CSALÁDI NAP
ÍZELÍTŐJE AZOKNAK, AKIK NEM
TUDTÁK VELÜNK TÖLTENI EZT A
NAPOT.

2010. június 13-a, vasárnap.
Szentmise reggel 7 órakor
és 11 órakor lesz.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik 2010. április 17-én szombaton,
betegségem idején segítségemre siettek, a
kertemet rendbe tették.
Segítségük erőt adott a gyógyuláshoz is,
hiszen odafigyelésük megerősítette hitemet
is a jó szándékú, segítőkész emberekben.
Segítőim: Farkas Attiláné, Tóth Andrásné,
Tóth Tímea, Mihállfy Annamária
Köszönet Nekik!
Gyurisné Marika

JÚNIUSI ÜNNEPI SZENTMISÉK
Június 06-án délelőtt 9 órakor Falunapi,
Úrnapi szentmise a Vásártéren lesz. Vendég
zenekarunk Kispéter Gábor ifjúsági, gitáros
csapata lesz. A mise részeként a körmeneten vehetnek részt, amely a Vásártérről indul
és a Templomban áldással fejeződik be.
Június 13-án templomunk búcsúja. Reggel 7 órakor lesz az első szentmise. A 11 órakor kezdődő nagymise szónoka Dr. Kis- Rigó
László püspök úr, aki a misét követően az
Üllési és Forráskúti ifjakat bérmálja meg.
Szeretettel hívunk, várunk mindenkit rendezvényeinkre!
Végezetül a bérmálkozóknak szeretnénk
lelki útravalót adni, hiszen ők a gyermekkor
és kamaszkor küszöbén még meghallhatják,
hogy „Ki van jelölve a helyed”.
Áldott és békés felnőtté válást kívánunk:
az egyházközség tagjai
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Együttesünk június 06-án vasárnap este
fél nyolckor mutatja be először új műsorát a
falunap záró programjaként. Rendhagyó előadásunkat a táncegyüttes gyermekcsoportjai nyitják meg.
Ezt követően a felnőtt együttes, erre az
alkalomra készült „BALLADA” című előadását tekinthetik meg. A műsorunk több okból
is rendhagyó lesz. Egyrészt azért, mert ilyen
műsort még soha sem készítettünk. Más-

KEDVES ÜLLÉSIEK!

részt azért, mert nemcsak hagyományos
néptánc és népzene szerepel benne, hanem
pl. rekonstruált fegyvertánc, számos archív
és előre rögzített táncfilm, fotó. Egy XIX. századbeli legendára épül történetünk, amelyet
élő tánc és vetített jelenetek váltakozásával
teszünk minél élvezetesebbé.
A műsorra belépőjegyet nem kell váltani,
viszont aki szeretné hozzájárulásával támogatni az együttes művészeti munkásságát,

valamint alapítványunk közeljövőben megvalósuló turisztikai pályázatát (Üllés külterületén épülő pusztaszínház és rendezvényház), a helyszínen lesz rá lehetősége egy erre
kijelölt helyen.
Miden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
Lajkó Levente művészeti vezető

CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
HALÁLOZÁSI HÍREK

Kormos Kálmánné (szül: Jakus Olga) április 14-én
Szúnyogh Mihály május 18-án elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak

VÉRADÁS!
Június 6-án – vasárnap – 11-14 óra között véradás lesz a Radnai
utca 2. szám alatti Foglalkoztató épületében.
Kérjük, hogy személyi igazolványukat, TAJ kártyájukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal!
Május

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

