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VERSENYEK EREDMÉNYEI
PALACSINTAEVŐ VERSENY:
OKLEVELEK
10 év alatti kategória
I. Bálint Máté (4db)
II. Heintz Petra (4db)
III.Ágoston Nilla (2db)
10 év feletti kategória
I. Gyuris Péter (15db)
II Bigors Norbert (13db)
III. Dávid Norbert (11db)
EMLÉKLAP
Molnár Márk (20)
Dósa Béla (18db)
Összesen: 39 fő indult a versenyen

FALUNAP KUPA
„ÖREG FIÚK” KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

I. Vegyes vágott
II. Joker 1
III. Vízmű
IV. Királyhalom
V. Joker 2
VI. Csak Csajok
Legöregebb játékos Tari Sándor.
Legjobb játékos Nagy Dzsenifer
Legjobb kapus Dudás Imre

FALUNAP KUPA
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
I. Zöld Sarok
II. Speed FC
III.Betyárok

ASZTALITENISZ VERSENY
felnőtt kategóriában
I. Kádár-Németh Ádám
II. Koppantóth Péter
III. Molnár Zoltán
IV. Molnár Gábor
V. Bakó Balázs
VI. Brutyó Sándor
VII. Lakatos Simon
VIII. Fridrik Imre
IX. Fábián Róbert
X. Sztankovics Attila
XI. Bezdán Csanád
XII. Beslin Anita
gyermek kategória 5- 6 osztály
I. Bálint István
II. Csányi Bendegúz
III. Balogh Sándor
IV. Vass Máté
V. Berta Gábor
VI. Csúcs Baldó
gyermek kategória 7- 8. osztály
I. Lakatos Simon
II. Lajkó András
III. Vass Attila
IV. Vass Erik
V. Csúcs Donát
VI. Kucska Ádám

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI

FALUNAPI SAKK VERSENY
GYERMEK KATEGÓRIA

3-4. osztály
I. Gyuris Alexandra
II. Kása Ervin
III. Túri Csaba
IV. Berta Patrik
5-8. osztály
I. Monostori Zsolt
II. Gyuris Richárd
III. Magony Milán
IV. Tóth Dominika
V. Lábas László
VI. Santana C. Alberto
VII. Görög Anna
Felnőtt kategória
1. Üllés I.
Kurucsai András
Gábor Géza
Papp Zoltán
2. Üllés II.
Heintz Sebestyén
Kőhalmi László
Rácz Gábor
3. Algyő
Grószpéter Zoltán
dr. Gonda János
Miklós Attila

„BOGRÁCSBAN BÁRMIT”
FŐZŐVERSENY

ESKÜ
2012. június 2-án, szombaton a Házasságkötő terem ismét állampolgársági ünnepség színhelye volt.
Az Üllési Falunapok keretén belül 10 fő:
– a 11 éve Üllésen élő Gődér családból 5 fő és
– a Szabadkán élő Hulló családból is 5 fő
tett állampolgársági esküt a polgármester
előtt.
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2.
3.

Jim Beam Team
Jóbarátok
Seres Attila csapata

FALUNAPI
KERÉKPÁRTÚRA
2012.06.02-án kedvező időjárási körülmények között, közel 70 fő részvételével,
rendeztük meg a falukerülő kerékpártúrát. A
túrázók egyharmada gyerekekből állt, akik
nagyon kitartóan pedálozták végig a 8,5
km-t. Néhol a homokos dűlőút lassított bennünket, de a kerékpárút új szakaszát már a
felnőttek és a gyerekek felgyorsulva tették
meg. A lelkes kerekezők között Sportszelet,
bicikli hátsó lámpa és láthatósági mellény
került kiosztásra. A vasárnapi sorsoláson a
nyeremény kerékpár is gazdára talált. Reméljük jövőre még többen szállunk nyeregbe
a falu útjain ezen alkalomból.
A bicikli hátsó lámpát, láthatósági mellényt és a fődíj biciklit Üllés Lakosságáért
Közalapítvány ajánlotta fel – Köszönjük!
Tóth Erika – szervező

MŰVÉSZETI ISKOLA
A művészeti iskolások táncos tanszakjának évzáró előadására, szakítva az eddigi
hagyományokkal, a Falunapok nyitónapján,
szombaton délután közvetlenül a megnyitót
követően került sor.
Úgy gondolom, hogy jó választás volt az
időpont módosítása, hiszen így sokkal szélesebb körben láthatták a különböző korosztályok bemutatóját az érdeklődők, valamint a
rendezvényre kilátogatók.
A közel egy órás összeállítást a népzenekar széki összeállítása nyitotta, melyben a
„profik” mellett szerepet kaptak a legfiatalabb
muzsikusok is.
A táncosok egy széles képet mutattak be
a magyar néptánckulturából Rábaköztől Erdélyig. A legkisebbek egy játékösszeállítással és
egy rövid ugróssal szerepeltek, a korban őket
követő gyerekek rábaközből táncoltak egy
koreográfiát. A Csicsergők csoport két összeállítást mutatott be bodrogközből és szilágyságból, a Rece-fice pedig palatkai és moldvai
táncokat táncolt, melyet a mórahalmi zenekar
kísért.
Ez úton is szeretnénk megköszönni az
oktatóknak az egész éves odaadó munkáját:
a zenekarnál Juhari Lászlónak és Sturmann
Jenőnének, a táncosoknál Erdélyiné Dudás
Anitának, Ótott Zsoltnak, Nagy Róbertnek,
Péterné Juhari Ágotának.

Nagy örömmel tölti el a szervezőket, hogy egyre több csapat nevez be az Öreg fiúk focijára nemcsak a faluból, hanem a kistérségből is. Egy-egy alkalom a csapatokat és családjaikat
is közelebb hozza egymáshoz. Szeretnénk megköszönni Nagy Attila Gyulának, Tóth Andrásnak és Szalai Gézának, hogy támogatták magánszemélyként a rendezvényt, Rostás Tamás,
Dér Zoltán, Erdélyi József és Rudolf Heinz Kilches-nek az önkéntes játékvezetői munkát.

www.ulles.hu

VÁLTOZÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK GÉPJÁRMŰADÓ
MENTESSÉGÉBEN!
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törA gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
Ahhoz, hogy ezen személyek – függetle-

törvény alkalmazásában (18.§. 12.pont)
súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki
a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési
kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos
mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt
az ott meghatározott szakvélemény igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye
– a gépjárműadó mentesség megállapításához kapcsolódóan – 2012. március 30-át
követően indult szakhatósági eljárás során
kiállított
– elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv)
által a közlekedőképesség minősítéséről
kiadott szakvélemény másolattal, míg
– másodlagosan a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük

vény szerinti fogyatékossági támogatás
(Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a
megállapítás alapjául szolgáló hatályos
szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal vagy
– a 61/2012. (III.30.) Korm. Rendelet 3.
számú mellékletében meghatározott igazolás másolattal igazolható.

A Korm. rendelet szabályaiból következően 2013. évtől az úgynevezett „7 pontos igazolással”, illetőleg a Korm. rendelet
2012. március 30-án hatályos 7. § ac) alpontja szerint szakértői szerv által kiadott
szakvéleménnyel rendelkező személyek
nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottaknak, így gépjárműadó-mentességre
sem jogosultak.

KÉPVISELŐTESTÜLETI
ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület május 29-i, május
30-i és június 20-i rendkívüli üléseinek fő napirendi pontja a Térségi Vízmű-üzemeltetési
Intézmény szervezeti átalakulása és a témával kapcsolatos határozatok elfogadása volt.
Az említett napirendi ponton kívül:
– a május 30-i ülésen a képviselők döntöttek a Déryné Kulturális Központ udvarfelújítás önerőből történő megvalósításáról. A
kivitelezés költsége bruttó 8 millió forint lesz,
– a június 20-i ülésen a képviselők döntöttek a „Mórahalom és térségének közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázat
kapcsán felmerült megvalósíthatósági tanulmány készítési költségeinek megosztását
tartalmazó megállapodás elfogadásáról. A
megállapodás értelmében a megvalósíthatósági tanulmány költségéhez 30.370 Ft-os
(nettó Ft) településre eső hozzájárulást kell
fizetni.

nül attól, hogy egészségügyi állapotuk évek,
esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő – továbbra is jogosultak legyenek az
adómentességre a szakértői szervnél (2012.
év végéig) a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton kell részt venniük és
annak eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell
rendelkezniük, és azt be kell mutatniuk az
Adóirodában.
Ha a „régi igazolással” rendelkező személy felülvizsgálaton csak 2012. december
31-ét követően vesz részt, akkor az adómentesség értelemszerűen az új igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár.
Polgármesteri Hivatal
Megyeri Árpádné
Adóiroda

TÉSZTAÜZEM GŐZERŐVEL
Az Üllési Körkép korábbi, februári újságcikkében adtunk hírt arról, hogy az önkormányzat – a Munkaerő-Piaci Alap keretében
induló Startmunka program segítségével
- pályázati támogatást nyert tésztaüzem kialakítására.
Az üzem kialakítása 797.555 Ft-ba került.
A „gyár” 2012. május 1-jei beindításával
5 fő közfoglalkoztatott személynek tudunk
munkát biztosítani napi 8 órában - május
1-jétől december 31-ig. A dolgozók bérét a
pályázati program biztosítja.

A lelkes kis csapat jelenleg 10-11 kg
száraz tésztát (leves- és körettésztát) készít
naponta, amelyet az Önkormányzati Konyha
használ fel a közétkeztetésben.
Jövőben terveink között szerepel a kézi
gyártás gépesítése, a konyha teljeskörű ellátása tésztával, valamint az, hogy a továbbfoglalkoztatást meg tudjuk oldani.
Sugár Anita
jegyző

Nagy Attila Gyula
polgármester

PIACI KÖRKÉP
Az Üllési Körkép olvasóit hónapról hónapra szeretnénk tájékoztatni az Üllési Napos Piac kínálati árairól.
Íme néhány, a piacon fellelhető zöldség,
gyümölcs ára – ízelítőül:
– tojás 35 Ft/db,
– uborka 120 Ft/kg-tól
– TV paprika 30 Ft/db-tól,
– paradicsom 180 Ft/kg-tól,
– erős paprika 40 Ft/db,
– sárgabarack 700 Ft/kg,

–
–
–
–
–

sárgadinnye 290 Ft/kg,
újburgonya 50 Ft/kg,
alma 250 Ft/kg,
új sárgarépa 130 Ft/csomó,
új zöldség 130 Ft/ csomó.

Használjuk ki a helyi piac adta lehetőségeket, és vásárlásunkkal támogassuk a helyi
terményeket, termékeket!

3

www.ulles.hu

A SZEMÉT GOND, DE A HULLADÉK ÉRTÉK LEHET!
Ma Magyarországon és a világban is nagy kihívás, hogy hogyan szervezzük meg természetes környezetünk védelmét, amellyel biztosíthatjuk a gyermekeink egészséges fejlődését szolgáló élhető országot. Látva szomszédos országaink kiváló példáit, járuljunk hozzá mi, üllési
lakosok is a Magyarország tisztán tartásához. A hulladékok gyűjtése, válogatása során olyan anyagokat gyűjtünk össze, amelyek kezelve
másodlagos nyersanyagként hasznosíthatóak. Például használt papírból jó minőségű kartondobozok, konyhai papír törlőkendők, írólapok,
füzetek, stb. készülnek.
Jelenleg Üllésen a hulladékokat elhelyezhetjük a lakóingatlanokhoz biztosított gyűjtőedényekben, gyűjtőszigeteken (szelektív hulladékgyűjtő konténerek), hulladékudvarban. A szelektíven gyűjtött hulladékot gyűjtőszigetre, hulladékudvarba vihetjük. Kommunális hulladék gyűjtésére biztosított gyűjtőedénybe (ingatlanonként 120 l-es) csak az egyéb nem hasznosítható hulladékot (valós szemetet) helyezzük.
Mit hová tegyünk? Az alábbi táblázat segít eldönteni (a teljesség igénye nélkül), melyik típusú hulladékot hol helyezzük el szelektív hulladékgyűjtést követően.
Hulladék fajtája
Példák
Szelektíven NEM gyűjthető
Elhelyezhető
papír
újságpapír, hullámpapír, kartondoboz (teás, zsíros vagy ételmaradékkal szennyezett,
gyűjtőszigeten,
gabonapelyhes doboz), szóróanyagok, cso- műanyaggal, fémmel kevert, illetve indihulladékudvarban
magolópapír, könyvek, füzetek
gós papír
műanyag
üdítős és ásványvizes műanyagpalack, tisz- vegyszerrel szennyezett műanyaghullagyűjtősziget,
ta háztartási, kozmetikai flakon, PE és HDPE dék
hulladékudvar
jelzésű csomagolóanyag, többrétegű italos
kartondoboz (üdítős és UHT tejes doboz),
műanyagkupak
üveg
tiszta, kiöblített, ép vagy törött fehér és szí- ablaküveg, jénai, tükör, TV képcső, szélgyűjtősziget,
nes (zöld, barna,sárga, fekete) üveghulladék, védő, kerámia, kristály üvegedény és
hulladékudvar
nem visszaváltható italos üveg, befőttes pohár, villanykörte, szemüveg, katedrálüveg tető és kupak nélkül
üveg, agyagedény, vegyszerrel, gyógyszerrel és egyéb mérgező anyaggal
szennyezett üveg
fém
konzervdobozok, záró fedelek, kupakok és zsíros, olajos, vegyszeres, festékes és
hulladékudvar
üdítős-, sörös dobozok
más mérgező anyaggal szennyezett fémhulladék
szárazelem
ceruzaelem, gombelem, góliátelem, tölthető
iskolák, közintézmények,
akkumlátor, 9V-os elem, lapos elem, telefon
boltok, hulladékudvar
akku
gyógyszerhulladék fel nem használt, lejárt szavatosságú gyógypatika
szeripari termékek, azoknak csomagolásai
Gyűjtőszigeteken elhelyezhető hulladékok: papír, üveg, műanyag.
Üllés belterületén 6 db gyűjtősziget,
azaz szelektív hulladékgyűjtő konténer került kihelyezésre: Dózsa György utca 2db,
Partizán utca, Szabadság tér, Mező Imre
utca, Makarenkó utca, külterüketen 1 db
(Siposmalom).
Hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok: fa, műanyag, fém, italos karton,
üveg, komposztálható hulladék, világítótestek, elektronikai hulladék, vegyipari hulladék,
hulladékolaj, építési és bontási hulladék, akkumulátorok, elemek, gumiabroncs, egyéb
nem kommunális hulladék (pl. bútor). A hulladékudvarban a lakosság naponta 1 m3
hulladékot rakhat le ingyenesen.

VIGYÁZAT –

BICIKLITOLVAJOK!

A közelmúltban történt sorozatos kerékpárlopások miatt megkérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy saját érdekükben figyeljenek
jobban értékeikre. Kerékpárjukat lezáratlanul
ne hagyják közterületen, intézmények előtt.
Ne adjanak esélyt a tolvajoknak!
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A hulladékudvar nyitva tartása: hétfő
9-11 és 14-17, szerda 9-11 és 14-17, szombat 9-17.
A szelektíven gyűjtött hulladékot a
gyűjtőszigeteken és a hulladékudvarban
is csak abban a konténerben szabad elhelyezni, amely feliratozása megegyezik
az adott hulladék típusával, egyéb, nem
odaillő hulladék lehelyezése TILOS!
Üllés Község területéről a kommunális
és szelektíven gyűjtött hulladékot a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. szállítja
el. A kommunális hulladékot belterületen
minden héten pénteken, külterületen kéthetente csütörtökön szállítják el.
A lakosság a 120 l mennyiségen felül
keletkező kommunális hulladékot a szolgáltató által biztosított emblémás zsákba

helyezheti ki, egyéb típusú csomagolásban
a szolgáltatónak nem áll módjában a hulladék elszállítása.
Emblémás zsák a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vásárolható meg
387 Ft/db áron.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében Juhászné Bozsák Andrea
(62/282-122/114 mellék) áll az ügyfelek
rendelkezésére hulladékszállítással kapcsolatos ügyekben.
A környezettudatos hulladékgyűjtés elsősorban NEM pénz kérdése, hanem hozzáállás és tenni akarás.
Polgármesteri Hivatal

KUTYÁS KLUB
Felhívom a kutyatartók figyelmét, hogy
megalakulna az örző-védő és munkakutya
fajtaklub Üllésen. Heti két alkalommal volna
INGYENES képzés és találkozás.
Bővebb információ: Megyeri Árpád, tel.:
30/43-63-794

www.ulles.hu

FELHÍVÁS PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE

Üllés Község Jegyzője felhívja a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. Törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:
„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadá-

lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.”
Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell
elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. Növényvédelmi
bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki
a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja.
A helyszíni ellenőrzést, a kül- és belterületek parlagfűvel való fertőzöttségét, hivatalból vagy bejelentés alapján június 30. napját
követően belterületen a jegyző, külterületen
az ingatlanügyi hatóság (Földhivatal) végzi.
Azok a tulajdonosok, akik nem végezték
el a kötelező védekezést tizenötezer és öt-

millió forint közötti bírságra is számíthatnak.
A termelőt nem kell értesíteni arról, hogy
helyszíni szemle történik az ingatlanán, nem
kell külön felszólítani a parlagfű mentesítésre, hiszen a jogszabály úgy rendelkezik, hogy
a tulajdonos/használó köteles folyamatosan
gondoskodni az ingatlana parlagfű-mentesen
tartásáról a vegetáció során, függetlenül a
hatóság erre irányuló intézkedésétől.
Kérem a tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a parlagfű mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, a parlagfű
mentesítés elvégzése mindannyiunk közös érdeke.
Üllés, 2012. június 15.
dr. Sugár Anita
jegyző

TISZTELT ÜLLÉSIEK!

„HOGY A FOG VALÓBAN JÖVŐ IDŐ LEGYEN!”
Fogjuk magunkat és kerekedjünk fel,
hogy az összes lyukas fog eltűnjön Üllésről.
Június 4-étől megkezdtem rendelésemet!
Születésem óta kapcsolatban vagyok az
egészségüggyel. Édesanyám a Kiskunhalasi
Semmelweis Kórház Gyermekosztályának
vezető főorvosa, Édesapám Zsanán háziorvos. Vállalkozásunkon belül foglalkozásegészségügyi és gyermek-tüdőgyógyászati
ellátást is nyújtanak.
A Pécsi Általános Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán végeztem 2011-ben.
Jelenleg Üllés mellett, Sándorfalván is ellátok egy praxist tartós helyettesként. Az elmúlt évben Szegeden két magánrendelőben
is dolgoztam, főleg azért, hogy az elméleti
tudásom mellé megfelelő gyakorlati tapasztalatot, rutint szerezzek, valamint új, korszerű
kezelési eljárásokat ismerhessek meg.
Jelenleg Szegeden élek albérletben a
párommal, aki szakmáját tekintve gyógytornász, de a pálya telítettsége miatt, jelenleg
egy gyógyszercégnél dolgozik területi képviselőként Csongrád megyében.
Világéletemben a sport szerelmese voltam. 10 évig úsztam és 5 évig versenyszerűen atletizáltam, majd hobbyból fallabdázni,
focizni, futni, biciklizni kezdtem. A sport szeretete máig megmaradt, csak a ráfordítható
idő lett kevesebb.
Fogorvosi rendelőmben szeretnék magas színvonalú, teljes körű fogorvosi szolgáltatást nyújtani mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal. Célom elsősorban a
fogászati ellátással összefüggő prevenció
erősítése, az egészségmegőrző és betegségmegelőző munka fejlesztése. Folyamatosan

szeretném a lakosságot tájékoztatni tevékenységemről, és egyben felajánlom további
egészségügyi szolgáltatásaimat a praxishoz
tartozó pácienseknek.
A vizsgálatok és a kezelések – a sürgős
ellátást igénylő eseteket kivéve – telefonos
vagy személyes előjegyzés alapján történnek, előre egyeztetett időpontban. A hét
minden napján állok a kiírt rendelési időben
betegeim rendelkezésére.
A pácienseimnek szeretném a maximális kényelmet megadni rendelőmben, ezért a
modernebb kezelési eljárásokat alkalmazom.
Fontosnak tartom, hogy a pácienseknek
ne legyenek fájdalmai. Én azt vallom, hogy
inkább egy pici tűszúrás és utána nincs fájdalom.
Jól felszerelt rendelőt vettem át, mely
megfelel a törvény által előírtaknak. Céljaim
közt szerepel, hogy a közeljövőben új eszközök beszerzését kezdeményezzem, illetve
az ellátás színvonalát tovább növeljem. Pályázatok igénybevételével korszerű gépek,
eszközök beszerzésével és jelenlegi tudásom
elmélyítésével kívánom ezt megvalósítani.
Az aktuálisan ellátott betegeknek felhívom a figyelmét az esetlegesen észlelt elváltozásokra, időpontot adok nekik a következő
kezelésre, mindig felhívom a figyelmüket a
megelőzés fontosságára, hatékonyságára,
annak költségkímélő voltára. Egy kisebb fogászati probléma időben történő megoldása
olcsóbb és kíméletesebb, mint egy elhanyagolt fogászati státusz korrekt rendbetétele.
Mindennapi munkám során jelentős segítséget várok az asszisztenstől is, aki folyamatos
felvilágosító, tanácsadói munkájával sokat
tehet az aktív prevenciós tevékenység hatékony megvalósulásáért.

A prevenciós munka
alappillére a rendszeresen megtartott szűrővizsgálatok végzése. Ez
lehet életkorhoz kötött,
úgynevezett „mérföldkő
szűrés”, de adott esetben egy-egy kiemelt
ve-szélyeztetett csoport
is(Pl.: üzemi szűrések,
szociális otthonban élők
rendszeres vizsgálata).
Az üllési fogorvosi praxis teljes tevékenysége minőségszemléleten és betegcentrikusságon alapszik. Nagy hangsúlyt
fektetek a lakosságot leginkább érintő fogászati betegségek megelőzésére, a szájüregi
daganatok korai felismerésére, diagnosztizálására, hatékony gyógyítására.
Betegeim elégedettségét megfelelő szintű
információszolgáltatással, felvilágosítással,
igényes fogorvosi munkával, munkatársaim
magas szintű, naprakész szaktudásával, folyamatos továbbképzésével kívánom elérni.
Tisztelettel várni fogok mindenkit, hogy
ne a fogók dolgozzanak, hanem, én.
„Mossál fogat, rágjál sokat!”
Bejelentkezés: 62/ 282-230
Rendelési idő: Hétfő:
13-17-ig.
Kedd:
8-12-ig.
Szerda:
13-17-ig.
Csütörtök:
8-12-ig.
Péntek:
9-13-ig.
Dr. Vezendi Tamás
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KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ÜLLÉSEN
A Képviselőtestület május 16-i ülésén
döntött a korábbi hatályos közterület-használatról és használati díjairól szóló rendelet –
jogszabályváltozások miatti - hatályon kívül
helyezéséről – azonos szabályozási tárgykörben új rendelet megalkotásáról.
Az új rendelet díjtételei a korábbi rendelethez képest nem változtak – egyedüli változás az, hogy a képviselők törölték a „1,5
tonnánál nagyobb összsúlyú jármű tárolás”
kategóriát és annak díjtételét.
Üllés Községi Képviselőtestület „A közterület-használatról és használati díjáról” szóló 17/2012.(V.17.)önkormányzati rendelete
alapján:
„….(1) Közterület-használati engedély
szükséges az üzleti és reklám célú, alábbi
közterület-használatokhoz:
a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető
(előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla
elhelyezésére,
b) mobil elárusító pavilon, fülke, asztal,
sátor stb. elhelyezéséhez,

c) közterületen felállított, elhelyezett üzleti célú táblákhoz (különösen a tájékoztató
táblák), hirdető berendezéshez
d) alkalmi árusításhoz, mozgóárusításhoz, alkalmi vásár tartásához kapcsolódó
közterület-használathoz,
e) kiállítás, bemutató miatti közterülethasználathoz,
f) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozó
helyek céljára,
g) vendéglátóipari előkert céljára,
h) cirkusz
i) sátorban rendezendő lakodalom, utcabál céljára
j) egyéb, az a)-h) pontokhoz nem sorolható azon közterület-használathoz, mely üzleti és/vagy reklámcélból történik.
(2) Közterület-használati engedély szükséges az építkezési célú, alábbi közterülethasználatokhoz:
a) építési, felújítási munkával kapcsolatos állvány közterületre helyezéséhez,
b) építési törmelék ideiglenes elhelyezéséhez,

Célja
a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezése
mobil elárusító pavilon, fülke, asztal, sátor
üzleti célú táblák (különösen a tájékoztató táblák), hirdető berendezések
alkalmi árusítás, alkalmi vásár tartása
mozgóárusítás
Kiállítás, bemutató
az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozó helyek
kialakítása
vendéglátóipari előkert
cirkusz
sátorban rendezendő lakodalom, utcabál
építési, felújítási munkával kapcsolatos állvány közterületre helyezése, építési törmelék
ideiglenes elhelyezése, építési anyag ideiglenes elhelyezése
üzemképtelen jármű tárolása
egyéb, fenti pontokhoz nem sorolható azon közterület-használat, mely üzleti és/vagy reklámcélból történik.

c) építési anyag ideiglenes elhelyezéséhez.
(3) Közterület-használati engedély szükséges a járművek, egyéb gépek, berendezések tárolási célú, alábbi közterület-használatához:
a) üzemképtelen jármű tárolásához
(4) Közterület-használati engedély szükséges a közterület egyéb, az (1)-(3) bekezdésében nem meghatározott, közterület rendeltetéstől eltérő használatához.”
A közterület-használati engedély kiadásához a közterület használónak közterülethasználati engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérelem benyújtásának illetéke
3000 Ft, melyet a kérelem benyújtásával
egyidejűleg illetékbélyeg formájában kell leróni. (A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban személyesen Czékus Zoltán
ügyintézőnél kérhető, vagy elektronikusan a
www.ulles.hu honlapról tölthető le. )
Tájékoztatásul közöljük a közterület-használati díj jelenleg hatályos mértékét:
Mértéke

Díja (Ft)

m2/év

1.000

m2/hó
m2/hó
m2/nap
nap
m2/nap

1.000
250
250
3.500
250

m2/hó

50

m2/hó
nap
nap

50
3.000
díjmentes

m2/hó

250

db/hó
5.000
A díj mértékét a fentiek figyelembevételével
esetenként kell megállapítani.
Dr. Sugár Anita
jegyző

ÉLETMÓD KLUB

Az Életmód Klub következő összejövetelét 2012. július 19-én, csütörtökön 17 órai
kezdettel tartja a Napos Piac épületében.
Az összejövetel témája: A cukorbetegség kialakulása és kezelése
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők
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ALKOTÓHÁZ

Az Alkotóház július elsejétől csak szombatonként tart nyitva 15-18 óráig. Előre
tervezett programot nem állítottunk össze.
Várunk új ötleteket és új résztvevőket egyaránt!
A kerámiaműhely továbbra is folyamatosan működik.
Alkotóházi Kézműves tábor a Tesz-Vesz
Egyesület támogatásával július 9-13-ig, 8-16
óráig.
Jelentkezni lehet július 7-éig Hajdúné
Jutkánál 20/42-15-701-es telefonszámon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Igaz kicsit későn, de annál nagyobb hálával köszönöm meg községünk egyik segítőkész lakosának az elmúlt télen nyújtott,
fáradtságot nem kímélő munkáját.
Saját gépével takarította meg tanyai bejárómat a hótól. Köszönöm, hogy nem vetett
meg egy szegény, tönkrement embert.
Több ilyen lakosra lenne szükségünk
Üllésen, mint Nagy Gyulára, tiszteletreméltó
polgármesterünk édesapjára.

Köszönöm!

www.ulles.hu

ORGOVÁNYI VENDÉGEINK VOLTAK
Június utolsó hétvégéjén Orgovány
községből érkezetek hozzánk vendégek. A
település képviseletében a polgármesterük mellett ellátogatott hozzánk az iskola, az
óvoda, valamint a művelődési ház vezetője
is, valamint egy népes gyereksereg.
Az Alkotóházban történt fogadás után
Üllés intézményeinek életével ismerkedtek
meg, majd lovas kocsikázást követően a
horgásztónál folytatódott a program. Hazaindulásnál már megegyezés született a folytatásról „Jövőre veletek, Orgoványban…”
A tartalmas program összeállításában
és lebonyolításában sokan közreműködtek,
kiknek ez úton is szeretnénk megköszönni
a segítséget: így Nagy Bélának, Farkas Rolandnak, Balogh Ferencnek, Megyeri Istvánnak, Tóth Zsoltnak, Kocsis Attilának, Horváth

Imrének, Péter Mihálynak, Hegedűs Csabának, Tari Józsefnének, Jójárt Lajosnénak,
Id. Dobai Józsefnek és Farkas Attilánénak.
Továbbá az Alkotóház közösségének, a Polgármesteri Hivatalnak, az üllési Coop Zrtnek, a Partiscum Takarékszövetkezetnek és
a Maróti Heg-Szi Kft-nek.

„SOHATÖBBET”
POGÁCSASÜTŐ
VERSENY!
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
pogácsasütő versenyt hirdetett az
Üllési Falunap keretében.
A versenyre szép számú induló nevezett be:
összesen 11 fő mérte össze sütőtudományát.
A kész pogácsákat szakavatott zsűri kóstolta sorba, és a pogácsák ízére, küllemére,
állagára vonatkozó pontozással hozta meg a
nehéz döntést.
A „nemzetközi” zsűri tagjai Hajdú László, Fodor Attila és Kisházi László volt – ezúton is
köszönjük nekik a közreműködést.
A pogácsákat a Falunapon résztvevők is
megízlelhették, jelképes összegért szombaton megvásárolhatták. (a díjazottak számára
átadott jutalmakat az eladott pogácsák bevétele fedezte).

NYÁRI NÉPTÁNCTÁBOR AZ ERDEI ISKOLÁBAN
A korábbi hagyományokhoz híven az
idén is megrendezésre kerül a néptánctábor
az Erdei iskolában július 16-tól 20-ig. A már
jól ismert programok (éjszakai bátorság próba, fürdőzés Kiskunmajsán, sok-sok játék
stb) mellett, természetesen nem maradhat
el a táncolás sem.

A részvételi díj az idén 8.000 Ft, mely tartalmazza a napi ötszöri étkezést, a fürdőbelépőt, a pólót és minden egyéb költséget. Várjuk jelentkezéseteket a Művelődési Házban,
vagy Ótott Zsolt tanár úrnál, illetve Péterné
Juhari Ágota tanárnőnél.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: 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
2012. június 30-július 1.
2012. július 7-8.
2012. július 14-15.
2012. július 21-22.
2012. július 28-29.

Dr. Fodor László
Dr. Papp Sándor
Dr. Papp Zalán
Dr. Hursán Mihály
Dr. Papp Zalán

30/248-8433
30/998-6139
20/973-9149, 30/239-2996
30/998-6139
20/973-9149, 30/239-2996

FIGYELEM
Július elején a FONÓ Néptáncegyüttes vendégeként egy lengyelországi néptánccsoport látogat Üllésre, néhány napra.
Július 10-én kedden este 19 órakor a két együttes közös műsorát tekinthetik meg az érdeklődők a Déryné Kulturális Központban. A belépés
díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

A verseny eredménye a vasárnapi eredményhirdetés keretében került kihirdetésre:
I. helyett: Juhászné Bozsák Andrea –
Móra Ferenc utca 76 Töpörtös pogácsával,
II. helyezett: Bozsák Zoltánné – Huszár
utca 42. Sajtkrémes pogácsával,
III. helyezett: Terhesné Sztarek Anikó –
Petőfi d. 147. Vajdasági pogácsával
Különdíjjal jutalmazottak:
„A legformásabb” pogácsa különdíjat ifj.
Horváth Károlyné Üllés Arany János utca
49. szám alatti,
„A legkülönlegesebb pogácsa” különdíjat
Farkas Máté Üllés József Attila utca 4. szám
alatti lakos kapta (aki egyben a legfiatalabb
pogácsasütő is volt).
Az I-III. helyezett és a különdíjjal jutalmazottak
Oklevelet és értékes ajándékokat kaptak, azonban a többi résztvevő sem távozott üres kézzel
– Emléklapot és nyakláncot vehettek át.
A verseny lebonyolításában nagy szerepe
volt Fodorné Bodrogi Juditnak, aki fogadta a
nevezéseket, szolgáltatta a főbb alapanyagokat, és vette át a kész pogácsákat. Köszönjük neki is!
Tesz-Vesz Vezetősége

Kismamáknak biztonsági öv terelő elérhető
áron. Érd: 20/382-9995 (17 ó után)
Gyermekfelügyeletet vállalok!
Tel.: 06-70/432-6455
Ülléshez közeli tanyában albérlet kiadó!
Tel.: 06-70/432-6455
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KAÁN KÁROLY XX. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY
2012. május 18-20. között rendezték
meg a Kaán Károly verseny országos döntőjét Mezőtúron. Pénteken 9 órakor indultunk,
apukám vitt el minket. Amikor megérkeztünk, megebédeltünk. 2 órakor került sor az
ünnepélyes megnyitóra a Városházán. 4 órakor kezdődött a verseny. Először a laboratóriumi gyakorlatot végeztük el, 5 órától pedig
az elméleti fordulót. Másnap korán reggel
indultunk terepgyakorlatra. A terepgyakorlatot Dr. Tóth Albert, Berci bácsi vezette. Sok
információt hallottunk, amit le kellett jegyzetelni, ezekből 3 x 25 kérdést kaptunk. A nap

végére nagyon elfáradtunk, de másnap még
várt ránk egy feladat. A vacsora után még
gyakoroltuk a kiselőadás szövegét. Vasárnap
7:45-től kezdődtek a kiselőadások, amit a 4
tagú zsűri és a többi versenyző előtt kellett
előadni. Én voltam a 7. , A Kerekes-rét ter-

mészeti értékeivel. 12 órakor kezdődött az
ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztó. A kiselőadások és a magunkkal hozott
poszterek nem számítottak bele a verseny
végeredményébe. A verseny minden részét
külön is díjazták. A laboratóriumi gyakorlatokban 1. helyezést értem el, az összesített
eredményekben országos 12. lettem. Haza
is szüleimmel jöttem. Kellemesen elfáradtam
és sok élménnyel gazdagodtam a három nap
alatt.
Gyuris Imre
6. a

LEHOCZKY JÁNOS KOMPLEX KÖRNYEZETI EMLÉKVERSENY A
KÁRPÁT-MEDENCÉBEN laltuk el a szálláshelyünket, ahol lefekvés előtt
2012. június 7-én és 8-án került megren-

dezésre Solton a Lehoczky János komplex környezeti emlékverseny a Kárpát-medencében
verseny országos döntője. Ezt megelőzte két
levelező forduló, melynek eredménye alapján
bejutottunk az országos döntőbe. Ezután következett a felkészülés java. Adatokat gyűjtöttünk
a kiselőadásainkhoz. Az országos versenyre
két kiselőadást kellett elkészíteni. Az egyik egy
védett faj bemutatását, a másik pedig a helyi környezeti témát tartalmazta. Ezen kívül el
kellett végezni egy általunk választott ökológiai kísérlet, a megfigyeltek alapján egy jegyzőkönyvet összeállítani és egy plakátot készíteni
a fenntarthatóság témakörében. Csütörtökön
délben indultunk Soltra, ahol már ebéddel vár-

tak minket. A verseny első szakasza a Vécsey
Könyvtárban volt. A megnyitó után megírtuk a
feladatlapot, ezután pedig a kopjafára minden
csapat emlékszalagot kötött fel. Három óra
tájban elindultunk a Böddi-székre. Itt terepgyakorlaton vettünk részt. Növényfelismerést,
vízvizsgálatot kellett végeznünk. Vacsora után
a solti erdei iskolához mentünk, ahol egy érdekes előadást hallottunk. Kilenc óra körül fog-

még gyakoroltuk a kiselőadásokat. Másnap
délelőtt fél kilenckor kezdődött az ünnepélyes
megnyitó. Simonyi István vezető főtanácsos
köszöntötte a versenyzőket. A műsor után a
Vécsey Könyvtárba mentünk át és megírtunk
egy újabb feladatlapot. Ezután bemutattuk a
kiselőadásokat. Három órakor került sor az
eredményhirdetésre, a mi csapatunk 4. helyezést ért el és különdíjat és dicséretet is kaptunk a szibériai nőszirom bemutatásáért. Az
eredményhirdetés után ebédeltünk. Nagyon
tetszett nekünk ez a verseny és jövőre is szeretnék részt venni rajta.

Hódi Krisztina, Bozsák Patrik, Gyuris Ervin
7.osztály

2012. MÁJUS 11-13. KÖZÖTT, BALATONALMÁDIN (ÉS KÖRNYÉKÉN)
KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A TELEKI PÁL ORSZÁGOS
FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY.
11-én délelőtt indultunk kísérőtanárommal, Kocsisné Hecskó Ágnessel. Öt és
fél órás utazást követően megérkeztünk a
Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumba.
Itt regisztráltunk, ezután nem sokkal következett a megnyitó ünnepség. A megnyitón
elmondták az aznapi és a következő két nap
programját.
Amint ez véget ért már el is kezdődött a
verseny. Egy száz kérdésből álló írásbeli feladatsort kellett kitöltenünk, ami főképp Európa országainak gazdaságáról és Magyarország természetföldrajzáról szólt, ennek
megoldására két óra állt rendelkezésünkre.
Amint véget ért az írásbeli mindenki elment
vacsorázni, majd mindenki lepihent, mert
másnap korán kellett kelni.
A kísérőket és a versenyzőket is külön
busz szállította a túra folyamán, hogy száz
százalék biztosan tisztességes legyen a
verseny. A tanárok és a versenyzők buszán
is egy-egy geológus volt, aki az út közben,
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és az egyes állomásokon elmondta az adott
hely érdekességeit, történetét. Nekünk,
versenyzőknek erre kellett nagyon figyelni, jegyzetelni, ugyanis aztán ebből tettek
fel nekünk kérdéseket. Sok érdekes helyet
megtekintettünk: Balatonalmádi mellett a
homokkőfalat, a hajógyári kőfejtőt, Balatonfüreden a savanyúvízforrást, Tihanyon
a Levendula-házat, és végül felmentünk a
Kis-erdőtetőre, ahonnan láthattuk a Tihanyifélsziget két nagy tavát, a Belső-tavat és a
Külső-tavat. Ezután visszamentünk a gimnáziumba, ahol egy húsz kérdésből álló tesztet

töltöttünk ki. Ekkorra már majdnem kész volt
az ebéd is. Ebéd után izgatottan vártam én
is, és szobatársaim is az utolsó megmérettetést, a szóbelit. 21:45-kor én zártam a sort.
Magyarország búza, kukoricatermeléséről és
sertéstenyésztéséről kellett beszélnem. Ezután következett a képes, kőzetfelismerés.
Az előző nap fáradalmait kipihenve másnap már csak az eredményhirdetés volt hátra. A mezőny nagyon erős volt, a helyezések közt átlagosan egy pont különbség volt.
Mindenkit gazdagon megjutalmaztak, érdekesség volt, hogy például a legmesszebbről
utazó versenyző is kapott díjat. Ezután mindenki megebédelt és ki-ki hazaindult autóval
vagy busszal.
Szerintem a verseny jól volt megszervezve, nekem különösen a túrázás tetszett,
mivel ott rengeteg új ismerettel bővült tudásom.
Monostori Zsolt
8. a osztályos tanuló

www.ulles.hu

MESÉLJ, EURÓPA! - ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ
A kecskeméti Katona József Könyvtár,
az Alternative English School és a Dél-alföldi Europe Direct Információs Hálózat idén is
meghirdette 5-6. és 7-8. osztályos diákok
számára az Európa Nyelvi Díjat nyert „Mesélj Európa! – Tales from Europe” angol nyelvi vetélkedőt.
A felhívásra 10 település 16 iskolájából
összesen 53 csapat jelentkezett.
A verseny 2012. február 21-én kezdődött
egy, az Európai Unióval kapcsolatos angol

nyelvű, online feladatsorral. Ezt követően
egy fényképekből összeállított képregényt
kellett készíteni, ami a csapatok számára
kisorsolt ország meséjét, illetve történelmi
eseményét mutatta be, természetesen angolul. Korosztályonként a legjobb hat csoport
kapott lehetőséget a szegedi ill. a kiskunfélegyházi elődöntőn való bemutatkozásra.
Az elődöntőkből a dobogósok jutottak be a
kecskeméti döntőbe.

A döntő időpontja 2012. május 19. volt.
A csapatok teljesítményét szakértő zsűri bírálta el. A zsűri tagjai:
Gergely Zita – a British Council projektmenedzsere
Kardos Lili – a Europe Direct Szeged projektmenedzsere
Bácsatyai Gergely – színművész
Nagy Norbert – angol nyelvtanár

5-6. osztályosok

Eredmények:
7-8. osztályosok

Helyezés Csapatnév
1.
Green Frogs
Barna Réka,
Czékus Noémi, Erdélyi László,
Gyuris Imre/Bálint István
Lábas Kata
Felk. tanár: Péterné Juhari Ágota
2.
Super5

Település, iskola
Üllés
Fontos Sándor
Általános Iskola

Kiskun-félegyháza
2.
Constantinum Intézmény

Fantastic Five

3.

Smiling roses

European Lovers

4.

Ásotthalom
3.
Kiss Ferenc Általános
Iskola
Üllés
4.
Fontos Sándor
Általános Iskola

Honey Bears
Czakó Júlia,
Hegedűs Eszter, Lajkó Borbála,
Pekurár Melissza, Péter Ágota
Kincső
Felkészítő tanár: Szekeres Katalin
Lollypop
Kecskemét
Mátyás Király
Általános Iskola
Belvárosi Nebulók
Kalocsa
Belvárosi Tagiskola

5.
6.

Helyezés Csapatnév
1.
Ladybirds
Gyuris Ágota, Hódi Fruzsina,
Horváth Fanni, Nagy Kamilla,
Rácz Anna
Felkészítő tanár: Nagy Éva

5.

Fireflies

Teddy

Település, iskola
Üllés
Fontos Sándor
Általános Iskola

Gyomaendrőd
Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános
Iskola
Kiskunfélegyháza
Platán Utcai
Általános Iskola
Szeged
SZTE Ságvári Endre
Gyak. Ált. Isk.

Kecskemét
Király M. Általános
Iskola

Angol nyelvi munkaközösség, Üllés

TÖRTÉNELEM VERSENYEK

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK ...

A Mozaik kiadó országos levelező versenyére 5-6.osztályban
1149-en, 7-8.osztályban 789-en jelentkeztek az egész országból.
Üllésről 7 tanuló indult, ebből 5-en jutottak be az országos döntőbe, amelyet Szegeden rendeztek meg. Az eredmények a következők
lettek:
Gyuris Imre(6.a) 10.hely
Ótott Bence (6.b) 36.hely
Kása Karolina (7.b) 51.hely
Varga Emese (8.b) 58.hely

Búcsúzunk tanárainktól, az intézmény minden dolgozójától. Köszönjük, hogy 8 évig támogattak, segítettek bennünket.
8. a osztály tanulói

A Titok Bt. országos csoportos történelem levelező versenyén 4
(4 fős) csapattal indultunk. Eredményeink:
6.a 9.hely (Lapu Dávid, Gyuris Imre, Lábas Kata, Barna Réka
6.b 5.hely (Erdélyi László, Soós Olivér, Monostori Márk, Berta Gábor
7.b 5.hely (Hódi Krisztina, Kása Karolina, Bokor Emese, Rácz Szabolcs)
8.b 4.hely (Nagy Kamilla, Gyuris Ágota, Rácz Anna, Horváth Fanni)
Felkészítő tanárok: Hódiné Vass Magdolna és Ótott Zsolt
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Mackó csoport hírei:
Örömmel mentünk a babakiállításra, rövid műsorral részt is vettünk a megnyitón. Gyermeknapon
a Csiga-duó műsorán táncoltunk, tapsoltunk, délután arcfestést rendeztünk. Lázasan készültünk
az évzáróra és a Pünkösdi ballagásunkra. A lányok vidáman énekeltek: A pünkösdi rózsa….
A fiúk közül pedig pünkösdi királyt választottunk.
A sok vendég reméljük, jól érezte magát,
a gyermekek pedig örömmel vitték a tarisznyát. A Mackó csoportból
20 kisgyereket vár az iskola. Jártunk az első osztályosoknál, tapsoltunk a bábszínház műsorán, csoportunkból 10 fő vett részt a vers
és mesemondó versenyen: Pálnik Johanna 3. helyezett lett, Borbély
Boglárka, Péter Dániel és Péter Gellért is szép eredményt ért el. A
mórahalmi versenyre köszönjük Péter Misinek és Zita óvó néninek a
gyerekek szállítását. Lovas-kocsikon kirándultunk a tópartra, köszönjük Hunyadvári Pista bácsinak és Balogh Feri bácsinak a szállítást.
Véget ért a nagycsoport, mindenkinek jó nyarat kívánunk, találkozunk az iskolás évnyitón.
Babóca csoport hírei
Babócáéknál is gyorsan repültek a tavaszi napok. Május végén megtartottuk az anyák
napjával egybekötött évzáró ünnepünket. A kiscsoportosaink megmutathatták a vendégeknek,
milyen sokat fejlődtek egy év alatt, mennyit
bátorodtak, ügyesedtek. Bizony, középső csoportosok leszünk mindannyian! A Babócákat 4
évig neveljük, oktatjuk, a 3. évben lesznek, akik
elmennek iskolába, de aki marad, azokat sem hagyjuk magára.
Részt vettünk egy gyermeknapi zenés előadáson, nevettünk az
elrabolt kiskacsa történetén, amelyet a Truffaldinó bábosok adtak
elő.
Sokan elbúcsúztak a nyárra az ovitól. Ők elvihették haza az év
közben készített rajzaikat, műveiket. Remélem, kellemesen telik a
nyár mindenkinek, találkozunk szeptemberben!
Ancsa és Kati óvodapedagógusok
Mazsola csoport hírei:
Mozgalmas, programokkal teli időszakon
vagyunk túl: babakiállításon, bábszínházi előadáson, Csiga-duó koncerten, vers-és mesemondó versenyen vettünk részt. Kirándultunk a
Vadasparkba, a Játékdzsungelbe, és megtekintettük a dorozsmai szélmalmot. Lovaskocsikáztunk,
fagyiztunk, és megtartottuk az óvodai ballagást.
Eredményeink: Kistérségi mesemondó versenyen II.helyezést ért el
Garaba Áron. Körzeti foci versenyen Papp Zsombor és Varga Szabolcs II.helyezett lett az üllési óvoda csapatában. Nyílt harcművészeti versenyen Zámbó Vivien a III. helyet szerezte meg. Gratulálunk
Nekik! A Mórahalmon tartott vers- és mesemondó versenyen szépen szerepelt még: Tandari Fanni, Juhász Natália és Trutz Ramóna, a
rajzversenyen pedig Soós Barbara és Kurucsai Kinga munkái lettek
kiállítva. Köszönetet mondunk az Alkotóházban tevékenykedőknek a
szép plüss „Mazsolákért”, Hunyadvári Istvánnak és Balogh Ferencnek a lovaskocsizásért, Ifj.
Seres Attilának és Nagy
Róbertnek a ballagás hangosításáért, Tandariné Balog
Csillának és Papp Ágnesnek
a versenyekre szállításért és
Vargáné Gulácsi Zsuzsannának 3 éves Szülői Szervezeti
munkájáért.
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Nyuszi csoport hírei:
Gyermeknapra játék nyuszikat készítettek
nekünk az ügyes kezű nénik az Alkotóházban.
Finom mézeskaláccsal, teával is megvendégeltek bennünket.
Az ovis gyermeknapon a Csiga-duó koncertjén énekeltünk, táncoltunk.
Évzáró ünnepünkön a sok vendégnek ízelítőt adtunk abból mit is tanultunk
ebben a tanévben. Köszöntöttük az anyukákat, nagymamákat dallal, verssel, virággal,
ajándékkal anyák napja alkalmából.
Mórahalmon a vers és mesemondó versenyen ketten képviselték csoportunkat.
Balogh Lázár ügyesen szerepelt, Berczeli
Lili különdíjat kapott.
Kellemes nyarat kíván a Csigabiga Óvoda és
Bölcsőde apraja-nagyja!
Bezdány Zoltánné tagintézmény vezető

ISMERTETŐ A BÖLCSŐDÉRŐL

A bölcsőde egyik fő feladata a gyermekek testi fejlődésének elősegítése.
A bölcsődében napi 4-szeri étkezés biztosított és naponta kétszer
kapnak gyümölcsöt és nyers zöldségféléket. A levegőzésre délelőttönként kerül sor. Ha az idő alkalmassá teszi, az udvaron étkezünk.
Nyáron már reggel kint fogadjuk az érkező gyermekeket.
Ebédre legtöbbször főzeléket adunk nekik a hús mellé. A leves ebben a korban nem ajánlott a főzelék előtt alacsony kalóriaértéke miatt,
másrészt a sok folyadék eltelíti a gyomrot és kevésbé lesz éhes a kisgyermek.
Reggeli után a fogmosás technikáját tanulják. A kisebbek még
csak a szájöblítést gyakorolják.
A kisgyermekek nagyon nagy mozgásigénnyel rendelkeznek. Ezt
közös tornák szervezésével segítjük.
Aki az ismertető alapján vagy egyébként is szeretne bepillantást nyerni a bölcsőde életébe, szívesen várjuk. Előtte időpontot tudunk egyeztetni
személyesen vagy az alábbi telefonszámon: 06-20/250-38-60.
Bokor Józsefné
bölcsőde tagintézmény-vezető

HITTANOS TALÁLKOZÓ

Május 12-én iskolánk hetedikes, nyolcadikos hittanos tanulói
néhány középiskolással együtt Bordányban egy ifjúsági találkozón
vettek részt. Három falu – Bordány, Forráskút és Üllés – hittanos
diákjainak szervezték meg ezt a szombat délutáni programot.
A köszöntő után három csoportra osztottak minket a méta játékhoz. Az izgalmas mérkőzéseket uzsonna követte, amivel a bordányiak
vendégeltek meg. Ezt követően tanáraink egy idézetet olvastak fel a
Szentírásból, amely a Szentlélek gyümölcseiről szólt. Közös szentmisével zárult a találkozó, majd kellemesen elfáradva buszoztunk haza.
Nagyon jól éreztük magunkat!
Hódi Krisztina
Zsiros Tibor

www.ulles.hu

ALSÓS KÉZILABDÁSAINK ZSOMBÓN JÁRTAK
2012. május 19-én szombaton egy egész napos Tavasz Kupán
szerepeltek az alsós kézilabdások, melyet a zsombóiak szerveztek.
Eredmények: – szivacskézilabda: I. helyezés (kupa+aranyérem
a tagoknak)
– 3-4-o. korcsoport: III. helyezés (bronzérem minden tagnak).
Csapattagok (álló sor balról jobbra haladva): Maróti Ádám, Szabó Tibor, Kovács Péter, Maróti Angéla, Fáncsik Krisztina, Tisóczki
Leila, Kása Kornél, Vecseri Dávid, Német Kinga, Soós Róbert, Nagy
Viktor, Czakó Bálint
(guggoló sor balról jobbra haladva): Nagy István, Borsos Szilárd,
Gyuris Csaba, Matuszka Márk, Túri Csaba, Bokor Anna, Vass Laura,
Soós Emília.
Köszönet az iskolavezetésnek, hogy lehetőséget biztosított az
edzésekhez, köszönet a sportegyesületnek a mezekért, amiket nekünk kölcsönöztek, és a szülőknek a csapat szállításáért!
Soós Róbertné

TRIANON MEGEMLÉKEZÉST
TARTOTT A JOBBIK
Dobi Zsolt, a szervezet helyi elnöke be- impotens külpolitika és a honi mindennapok

Két helyi vigaszság, a községi falunapi rendezvény és a Szent Antal napi búcsú
árnyékában emlékezett meg a Jobbik helyi
szervezete a világtörténelem egyik legnagyobb szégyenéről, a Magyarország sorsát
talán örökre eldöntő trianoni gyalázatról.
Hiába az oldalas írás a Körképben, a pátoszos gondolatok a Nemzeti összetartozás
napjáról, hiába az ima az elszakított részeken
élő testvéreinkért, s a szépen énekelt Székely himnusz a falunapon, csak maroknyi
helybélinek jelent valamit e dátum, és igen
kevesen vannak, akiket e súlyos nemzeti tragédia foglalkoztat.

szédében az emlékezés és az emlékeztetés
fontosságára hívta fel a figyelmet, hisz a
Trianonból fakadó gondokat és terheket az
egész magyarság zsigereiben hordozza.
Hozzáállásától, viszonyulásától és esetleges
pártpolitikai szimpátiájától függetlenül Trianon hat mindenkire, akár tudatosan éli meg,
akár homokba dugja a fejét.
Dr. Lenhardt Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője egy virtuális séta keretében a délvidéki mindennapos magyar verésektől,
a román hivatali sovinizmuson át és a kárpátaljai szoborgyalázásokon keresztül a felvidéki
üldöztetésekig -, konkrét példákkal mutatta
be a szomorú magyar valóságot, a Kárpátmedencében uralkodó magyarellenességet.
A képviselő emlékeztetett, hogy Jobbik
kezdeményezte a parlamentbe kerülésekor
a Trianon-emléknap bevezetését, melyet a
Fidesz „Nemzeti összetartozás napjának”
átkeresztelve ünnepel. A képviselő kiemelte,
hogy a kormányzati retorika ugyan nemzeti
hangokkal van tele, de a tényleges tettek, az

intézkedései igazából semmiben sem különböznek, az általuk oly gyakran emlegetett
„elmúltnyolcév” politikájától. Mindaz, ami
történik nem más, mint szemfényvesztés. A
gyanútlan tömegek kábítása, a globalista törekvések nemzeti mázzal való leöntése, majd
annak letuszkolása a társadalom torkán.
Mindkét felszólaló élesen bírálta az Európai Uniót. Nyomatékosították, hogy a Jobbik
az EU-t egy hazánkat kizsákmányoló, gyarmatosító, a nemzetállamokat felszámolni
akaró zsarnoki erőnek tart, melyből Magyarországnak ki kell lépnie.
A beszédek mellett Nagy Barbara, Nagy
Nikolett és Zádori Ágoston szavalatai voltak
hallhatóak, a rendezvény végén a helyi szervezet nevében Nagy Béla helyezte el a megemlékezés koszorúját.
Minden jelenlévőnek köszönjük a részvételt és kívánjuk, hogy honszerető hitben adjon a Jó Isten szebb jövőt mindnyájuknak!
Jobbik Üllési Alapszervezet

120 ÉVE SZÜLETETT MINDSZENTY BÍBOROS
Idén a világ minden részére szétszóródott
magyarság az utolsó esztergomi hercegprímásra, Mindszenty Józsefre emlékezik, aki
1892. március 29-én látta meg a napvilágot
a nyugat-magyarországi Csehimindszenten.
A Legfőbb Ügyészség néhány héttel ezelőtt meghozott határozatával véglegesen
lezárult Mindszenty József bíboros rehabilitálási eljárása, amelyet Erdő Péter bíboros
kezdeményezett.
A bíboros ennek kapcsán közleményt
adott ki, amelyben kifejti: „ez az esemény
egy szenvedésekkel teli, hosszú történet
összefoglalása”, amely reménye szerint
„hozzájárul múltunk igazságának megismeréséhez, népünk lelki gyógyulásához és felemelkedéséhez”.

Ebben olvasható: „személye
jelképpé magasodott, a magyar katolikus közösség és az egész megkínzott és elnyomott magyar nép
jelképévé. Születésére emlékezve
hajoljunk meg nagysága előtt”. A
dokumentum emlékeztetett arra,
hogy Mindszenty József felemelte
szavát a rasszizmus és a zsidóüldözés ellen,
és követelte, hogy a nácik és a nyilasok adják fel harc nélkül a Dunántúlt, és ne folytassák az értelmetlen pusztítást. A háború
után a svábok kitelepítése ellen és a Csehszlovákiából elűzött magyarok érdekében
szólt, valamint ellenállt a sztálinista diktatúra
vallást pusztító nyomásának. Mindszenty
József születésének 120. évfordulójára em-

lékezve „akkor lesz hozzá méltó az
ünneplésünk, ha ma is tiszteljük
történelmünk teljes igazságát, ha
Krisztus fényében szemléljük az
embert és a világot. Ha nem egyegy érdekcsoport elfogultságával,
hanem a mindenkit elfogadni és
mindenkivel kiengesztelődni kész
szeretet bátorságával nézzük múltunkat és
jelenünket. Ha hitünk elszántságával utasítunk el minden rasszizmust és nemzetiségi
gyűlölködést. Ha úgy szeretjük népünket,
hogy közben mindenki másban is megbecsüljük Isten képmását és a Teremtő kultúrákat alkotó bölcsességét.
Magyar Kurír alapján összeállította
Tóth András
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összeírása

ültetvények

www.ulles.hu

FELHÍVÁS
A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet
el nem érĘ, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló
2006. évi XLVIII. törvény elĘírásai szerint
2012. június 1. és november 30. között
az alma, körte, kajszi és Ęszibarack ültetvények statisztikai célú
felmérése zajlik a településen.
A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott
összeírók felkeresik a helység közigazgatási területén található azon
ültetvényeket, amelyeket elĘzetesen az adatgyĦjtésre kijelöltek. A
szakemberek a helyszínen töltik ki azt a kérdĘívet, amely az ültetvény
jellemzĘit méri fel. Kérjük, segítsék munkájukat a feladatuk
elvégzéséhez szükséges információk megadásával, továbbá
felkérésükre biztosítsák számukra, hogy a zárt területekre bejussanak.
A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített területek használói
kötelesek az összeíráshoz adatot szolgáltatni. Az összeírók célja
elsĘsorban az ültetvények felkeresése, ugyanakkor az adatfelvétel
megvalósulásához a használókkal való kapcsolatfelvételre is sor
kerülhet.
A kérdĘív megtekinthetĘ az önkormányzati hivatalban vagy a KSH
internetes honlapján (www.ksh.hu).

CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Gárgyán Tibornak és Gyóni Anitának
2012. június 10-én - 2770 grammal – Cintia nevű
gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babának
és szüleinek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Illés Németh Imre Vince június 2-án (élt: 69 évet),
Vitéz Mátyás Tivadarné június 6-án (szül: Bálint Veronika, élt: 84 évet),
Maróti Istvánné június 12-én (szül: Rácz Valéria, élt: 77 évet),
Bozsák Kálmánné június 20-án (szül: Goda Erzsébet, élt: 76 évet)
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

ONOZO AGRO Kft.
MĥTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDė SZER, AGROFÓLIA

KIS- és NAGYKERESKEDELEM

AKCIÓS TERMÉKEINK:
LANNATE (II-es kat.)
TOTAL (gyomírtó)
FUNGURAN OH
BISTEP (biostimulátor)
NPK 3*15 linzi
VOLLDÜNGER

5l
5l
1 kg
1l
50 kg
25 kg

6.750,-Ft/l
1.150,-Ft/l
3.060,-Ft/db
5.720,-Ft/db
17.340,-Ft/q
11.025,-Ft/db

RÁCZ CUKRÁSZDA

Akciós áraink az áfát tartalmazzák és a
meglévĘ készlet erejéig érvényesek!

várja régi és új vásárlóit házias süteményeivel.
Újra elkezdtük a házi jellegű rétes sütését.
Családi rendezvényekre, lakodalmakra rendelést
felveszünk.
telefon: 62/282-140, 06/30/869-5319

ÉrdeklĘdjön a részletekrĘl üzleteinkben !
Üllés GAZDABOLT
Felszabadulás u. 26.
62/282-121
Balástya KERTÉSZETI BOLT Orchidea Szálloda mellett 62/278-388
Kistelek AGRODISZKONT
Kossuth u. 88.
62/258-311
Baks IPARCIKK BOLT
FĘ út 96.
62/269-062

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: Seres Attila
Nyomdai Kivitelezés: s-Paw Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Felelős vezető: Szabó Erik

