2012. május

XVIII. évfolyam 5. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK „ A KÖZKÖNYVTÁRAK UNIÓS PROGRAMJÁNAK 2011. ÉVI
TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATBÓL VALÓSULHATOTT MEG AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ RENDEZVÉNYSOROZAT.
A programon a tizenéves korosztály
vett részt, a diákok pedig nemcsak új ismereteket szerezhettek, hanem saját maguk is
megoszthatták véleményüket a témával kapcsolatban. A pályázat keretében a könyvtár
Európai Uniós külön-gyűjteménye is gyarapodott új könyvekkel.
A téma bevezetéseként Ótott Zsolt Magyarország EU-tagságából adódó lehetőségeiről beszélt. Hódiné Vass Magdolna pedig
az Eu-tagságból adódó magyar elnökség
eredményeit mutatta be előadásában. A
Europe Direct szegedi irodájának kiállítása is
a témához kapcsolódott: „Ránk figyelt Európa! Pillanatképek a magyar EU elnökségről.”

Az előadásokat követően Meszesné
Volkovics Szilvia vezetésével „Mit tudsz az
Európai Unióról,” címmel EUkvízt hirdettünk
a fiataloknak, akik az elhangzottak alapján
felmérhették, mennyi ismerettel rendelkeznek az Unióról. A diákok a feladatok megoldásánál használhatták a könyvtár uniós különgyűjteményét is. A komoly elgondolkodtató
feladatok mellett természetesen vidám, já-

tékos kérdések is akadtak, így a résztvevők
nemcsak a fejüket törhették, hanem jól is
szórakoztak. A vetélkedő végeztével senki
sem távozott üres kézzel és a sütemény is
pillanatok alatt elfogyott.

Az eredmények:
1. helyezett: Ádám Zoltán, Gyóni Péter,
Maróti Róbert, Rusák Dániel, Virág Richárd
2. helyezett: Bodó Erzsébet Zoé, Fodor
Beáta, Horváth Fanni, Nagy Kamilla
3. helyezett: Geder Szabolcs, Kovács
Zoltán, Marton Sándor Benjámin, Vass Erik
4. helyezett: Csúcs Donát, Kispál Roland, Lajkó András, Lakatos Simon, Vinek
Roland
Mné V. Sz.

TISZTELT ÜLLÉSIEK!
Nagyon szeretek olvasni gyermekkorom óta. Egy Weöres- idézet
azóta kísér:
„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkodni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél!”
Orvos lettem, fogorvos. 37 éve Üllés az első és egyben az utolsó munkahelyem. Körzetem minden Páciensét név szerint ismerem,
többségét gyerekkora óta. Ismerem és szeretem Őket.
Szeretem Üllést, szerettem itt dolgozni. Igyekeztem mindig szeretettel fordulni Betegeimhez. Remélem, sikerült javukra tenni!
Nyugdíjba vonulok. Ennek ma legjobban a Férjem és az Unokáim
örülnek. Ezután több időt szentelhetek majd rájuk.
Fiatal, agilis utódom lesz Dr. Vezendi Tamás személyében. Kérem, fogadják Őt úgy, mint 37 évvel ezelőtt engem.
Ma utoljára csukom be a térre néző ablakomat!
Búcsúzom!!!

Kívánom, hogy mindig legyen néhány kedves szavuk egymáshoz, mert ezzel könnyebbé tehetik életüket!
Üllés, 2012. május 15.
Tisztelettel:
Dr. Joó Andrásné Dr. Takács Zsuzsanna
fogszakorvos

www.ulles.hu

VII. KÍSÉRLETEZZÜNK!
Hetedik alkalommal volt „Kísérletező délután” a Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 2012. április 20-án. Iskolánk 7.
osztályos tanulói fizikai és kémiai kísérleteket mutattak be melyekhez főleg a háztartásokban előforduló anyagokat használtak fel.

NÉHÁNY ÉRDEKES KÍSÉRLET:
Lufiakupunktúra
Nagy durranás
Lufirakéta
Fekete kígyók
Szaloncukor-hajó
Vulkán
Kelj fel Jancsi

Tojásszippantó
Belusz-sírja
Feleltetőgép
Rakétaautó
Virágszínezés
Indikátortérkép
Írjunk, rajzoljunk árammal

Lufi szerelem
Cartesius búvár
Szerelem-mérő
Leonardo-hídja
Lépegető rugó
Éghetetlen fonal
Ezüsttükör próba

A rendezvény színvonalát emelte, hogy a gyerekek kísérletei után másfélórás „fizika show” következett. Nagy örömünkre, elfogadta meghívásunkat Tóth Pál tanár úr, a Fizibusz vezetője.(Szerepelt már a televízióban, és többször a Csodák Palotájában is.) Ezúton is köszönjük az ELMŰÉMÁSZ Energia Suli csapatának, ezt a felejthetetlen bemutatót, amit tanítványaink és a környező iskolákból ide látogató tanulók is érdeklődéssel
néztek végig.
Kocsisné Hecskó Ágnes
Maróti Mihályné
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ALSÓS EREDMÉNYEINK
Helyi Mesemondó versenyen
1-2. osztály: I. hely Ágoston Lili
II. hely Lajkó Levente
III. hely Santana C. Patrícia
Dicséret: Abonyi Mátyás
Erdélyi Luca
3-4. osztály: I .hely. Hódi Ádám
II. hely. Sári Bálint
III. hely. Juhász Blanka
Dicséret: Berta Szimonetta
Területi Mesemondó versenyen
Sári Bálint II. helyezést ért el.
Ágoston Lili
Lajkó Levente
Hódi Ádám szépen szerepeltek.
Megyei Mesemondó versenyen
Sári Bálint szépen szerepelt.
Területi Verses Mesemondó versenyen
Erdélyi Luca
Kotroczó Csaba
Német Kinga szépen szerepelt.
Hódi Ádám különdíjat kapott.
Helyi Szavalóversenyen
1-2.osztály: I. hely. Ágoston Lili
II. hely. Santana C. Patrícia
III. hely. Gyuris Noémi
3-4.osztály: I. hely. Juhász Blanka
II. hely. Hódi Ádám
III. hely. Berta Szimonetta
Nagy Laura
Területi Szavalóversenyen
Hódi Ádám különdíjat kapott.
Ágoston Lili
Santana C. Patrícia
Juhász Blanka szépen szerepelt.
Helyesírási versenyen
Péter Csilla 2.o.
Bárkányi Ramóna 2.o.
Soós Róbert 3.o.
Hódi Ádám 3.o.
Német Kinga 4.o.
Tisóczki Leila 4.o. jól szerepeltek.
Kazinczy Szépkiejtési versenyen
Bokor Anna III. helyezést ért el.
Hódi Ádám
Maróti Angéla szépen olvasott.
Domaszéki Matematika versenyen
Gyuris Csaba 3.o. III.
Czakó Bálint 3.o. V.
Német Kinga 4.o. V. helyezett lett.
Bodó Eszter 2.o.
Szabó Larion 2.o.
ügyesen oldották meg a nehéz feladatokat.

Megyei Matematika versenyen
Gyuris Csaba I. helyezést ért el.
Algyőn rendezett „Csak együtt létezhetünk”
című játékos természetismereti vetélkedőn
Iskolánk „Ökotársak” csapata ügyesen
szerepelt.
Tagjai: Nagy Miklós 2.o.
Borsos Szilárd 3.o.
Fáncsik Krisztina 4.o.
Ruzsán rendezett „Kincskereső kalózok”
akadályversenyen iskolánk csapata I. helyezést ért el.
Csapattagok: Soós Dóra
Vass Patrik
Bárkányi Ramóna
Soós Ottó
Berta Szimonetta
Soós Róbert
Német Kinga
Kása Kornél
Zrínyi Ilona matematika versenyen
Czakó Bálint
Gyuris Csaba
Berta Szimonetta
Borsos Szilárd
Hódi Ádám
Sári Bálint
Bokor Anna
Soós Róbert 3.osztályosok ügyesen szerepeltek.
Német Kinga 4. osztályos 30. helyezett
Farkas Brigitta 4. osztályos 87. helyezett lett.
Kása Kornél
Pintér Emese
Fáncsik Krisztina
Tisóczki Leila 4. osztályos tanulók ügyesen oldották meg a nehéz feladatokat.
Diák olimpia Megyei úszóversenyen
Soós Dóra 1. o.
Soós Róbert 3. o. képviselte iskolánkat.
Felkészítő tanítók:
Gyurisné Pigniczki Tünde
Jász Márta
Seresné Ritter Rita
Lajkóné Tari Ágnes
Ótottné Vörös Zsuzsanna
Soós Róbertné
Szabó Józsefné

JEDLIK ÁNYOS
ORSZÁGOS

FIZIKAVERSENY ÉS
JEDLIK ÁNYOS
ORSZÁGOS
MATEMATIKAVERSENY
2011/2012
Ez a verseny komoly kitartást kíván a
versenyzőktől, mivel 50 összetett feladat
előzetes megoldásával és kísérleti tapasztalat leírásával lehet nevezni a további fordulókra.
Iskolánkból 7 hetedik osztályos tanuló
fizikából, és 4 hatodik osztályos tanuló matematikából vállalta a komoly megmérettetést.
Szorgalmukat dicséri, hogy mind a 11
tanuló meghívást kapott a regionális versenyre. Ott számításos feladatokat kellett
megoldani.
A regionális verseny résztvevői:
6. osztály
Erdélyi László 6.b
Czékus Noémi 6.b
Marton S. Priszcilla 6. b
Monostori Tibor Márk 6.b
7. osztály
Megyeri Árpád 7.b
Gyuris Ervin 7.b
Kucska Ádám 7.a
Kása Karolina 7.b
Bozsák Patrik 7.a
Mészáros Marcell 7.b
Regionális verseny döntőjén kiemelkedő eredményt értek el:

Gyuris Ervin (80%) és Megyeri Árpád
(93%)
Szabó Józsefné

Maróti Mihályné

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
Az iskola életében nagy nap elé nézünk,
amikor a nyolc éven keresztül nevelt és oktatott diákjaink elballagnak, elbúcsúznak a
fiatalabb iskolatársaiktól, a nevelőktől, az
„alma mater” melegségétől.

Ballagásunk 2012. 06. 16-án szombaton 10 órakor kezdődik.
Mindenkit szeretettel várunk e megható ünnepségen.
Iskolánk dolgozói
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SZAVALÓVERSENY
Petőfi szavalóverseny területi döntő –
Üllés
5-6. osztály
IV. hely: Barna Réka 6. a
(felkészítő tanár: Szofránné Valkai
Olga)
7-8. osztály
I. hely: Gyuris Ágota 8. b
(felkészítő tanár: Hódiné Vass
Magdolna)
Petőfi szavalóverseny megyei döntő –
Szentes
A Petőfi-szavalóversenyt az idén is megrendezték megyénkben. Az elődöntőre az
üllési
Fontos-napon került sor, amelyről ketten
jutottunk tovább iskolánkból a megyei döntőre: Barna Réka és Gyuris Ágota. A szentesi iskolába apukám vitt el minket és a két
felkészítő tanárnőt: Szofránné Valkai Olgát és
Hódiné Vass Magdolnát. Izgalmas versenyen
vettünk részt, sok új verssel ismerkedtünk
meg. Köszönjük a tanárnőknek a felkészítést
és édesapámnak a fuvarozást.
Gyuris Ágota 8. b

Simonyi Zsigmond megyei helyesírási
verseny - Hódmezővásárhely
5. osztály:
IX. hely: Lajkó Borbála 5. b
(100/ 85 pont)
(felkészítő tanár: Nagy Éva)
6. osztály
IX. hely: Gyuris Imre 6.a
(100/92 pont)
(felkészítő tanár: Szofránné Valkai
Olga)
7. osztály
V. hely: Bokor Emese 7. b
(100/90 pont)
(felkészítő tanár: Hódiné Vass
Magdolna)
8. osztály
IV. hely: Nagy Kamilla 8.b
(100/ 93 pont)
(felkészítő tanár: Hódiné Vass
Magdolna)
Az idén is részt vettünk a Simonyiversenyen, az április 21-i megyei döntőn
iskolánkat Lajkó Borbála, Gyuris Imre, Bokor Emese és Nagy Kamilla képviselte. A
verseny ebben az évben nem a megszokott
rend szerint zajlott. Elmaradt a területi döntő
és új helyszínen, Hódmezővásárhelyen mérkőztünk meg. A szokásos menet szerint egy
tollbamondással kezdtünk dél körül, majd
folytattuk a feladatlap megírásával. Eredményeinkre büszkék vagyunk, köszönjük a felkészítést Nagy Éva, Szofránné Valkai Olga és
Hódiné Vass Magdolna tanárnőnek.
Nagy Kamilla 8. b
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VÉRRE MENŐ

MATEMATIKAVERSENY
Az idei tanévben február 17-én került
megrendezésre a verseny megyei fordulója, melyen megyénk közel 100 iskolájának
majdnem 2000 tanulója vett részt. Iskolánkat a felső tagozatból 22 tanuló képviselte.
Évfolyamonként a legeredményesebb
versenyzők:
5. évfolyam
1. Nagy András
2. Görög Anna
3. Farkas Máté
4. Csúcs Baldó
5. Szabó Elizabet
6. Vass Máté
7. Dinnyés Dalma
6. évfolyam
1. Bálint István 6.a
2. Erdélyi László 6.b
3. Ótott Bence 6.b
7. évfolyam
1. Megyeri Árpád 7.b
2. Gyuris Ervin 7.b
3. Bozsák Patrik 7.a
4. Kucska Ádám 7.a
5. Kóbori k. Patrik 7.a
8. évfolyam
1. Horváth Fanni 8.b
2. Gyuris Ágota 8.b
3. Nagy Kamilla 8.b
4. Lajkó András 8.a
5. Onica Klaudia 8.a
6. Rácz Anna 7.b
7. Hódi Fruzsina 7.b
8. Kovács Zoltán 7.b
Megyei eredmények összesítése után,
egyéni és csapatversenyben is eredményt
hirdettek.
Egyéni versenyben kiemelkedő eredményt értek el:
Nagy András 5.b (68%, 35. hely)
Megyeri Árpád 7.b (70%, 34. hely)
Horváth Fanni 8.b (62%, 17. hely)

KÜZDELMEK
BORDÁNYBAN!
2012.04.28-án került megrendezésre
NYHS (Nyílt Harcművészetek Független Rekordjainak Szövetsége) által szervezett Nyílt
Harcművészeti Verseny Bordányban. A versenyre 10 klub nevezett be, összesen 90 versenyzővel. A harcosok számos kategóriában
mérhették össze tudásukat: Amatőr MMA,
Nunchaku, Önvédelem, Formagyakorlat,
Kick-Box valamint HSB.
A rendezvényen a Temesy Team Üllési
Szakosztálya is részt vett nagy sikerrel. Az
alábbi eredmények születtek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ovis 1. kategória: Zámbó Vivien 3. hely
Ovis 2. kategória: Székács Árpád 2. hely
Felnőtt SC: Reszkető Róbert 2. hely
Felnőtt SC: Kothencz Ferenc 1. hely
Felnőtt SC: Dávid Benjamin 2. hely
Felnőtt HSB1 kat.: Kothencz Ferenc 1.
hely
Felnőtt HSB 3. kat.: Zámbó Dávid 3. hely
Cadet 2.LC: Lakatos Simon 2. hely
Felnőtt LC: Zámbó Dávid 2. hely
Felnőtt LC: Kothencz Ferenc 2. hely
Felnőtt LC: Dávid Benjamin 3. hely
Felnőtt LK: Zámbó Dávid 2. hely
Felnőtt LK: Kothencz Ferenc 1. hely
Gyerek SC: Fődi Ildikó 2. hely
Gyerek vegyes kat. LC: Fődi Ildikó 3.
hely

A csapat újabb tagfelvételt hirdet, ahova olyan kitartó harcosok jelentkezését várja, akik szeretnének Magyarország egyik
legeredményesebb csapatában sportolni.
További részleteket olvashat oldalunkon a
www.temesylaszlo.hu-n vagy információt
kérhet a 06-30/681-6889-es telefonszámon.

Csapatversenyben kiemelkedő eredményt értek el a nyolcadikosok, csak néhány
városi iskola csapata előzte meg, a 9. helyen
végzett csapatunkat:

Üllés központjában családi ház ELADÓ!
Érd: 06/70/232-3505
Nagy Kamilla 8.b, Horváth Fanni 8.b és
Gyuris Ágota 8.b

Kerti munkát vállalunk megegyezés szerint.
Tel.: 06/30-51-56-128

5.a, 5.b, 6.a, 8.a: Tasi Zoltánné
6.b, 7.a, 7.b, 8.b: Maróti Mihályné

Kismamáknak biztonsági öv terelő elérhető áron. Érd: 20/382-9995 (17 ó után)

www.ulles.hu

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület május 16-án tartotta soron következő ülését.
A NYÍLT ülés első napirendje a községben közüzemi szolgáltatást végző cégek
tevékenységének áttekintése volt. A napirend keretében az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó, az EDF DÉMÁSZ, a Térségi Vízműüzemeltetési Intézmény, a Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft, a Kéményseprőipari
Kft képviselői számoltak be cégük működéséről.
A második napirend a Diákönkormányzat bemutatkozása kapcsán Tasi Zoltánné
Diákönkormányzat segítő tanár számolt be a
diákszervezet szervezeti felépítéséről, tevékenységéről és programjairól. A beszámolót
Ótottné Vörös Zsuzsanna tanítónő egészítette ki az alsó tagozatos „kistestvér” munkájával.
A következő napirendet, a 2011. évi I.
fokú gyámhatósági munkát Dr. Sugár Anita
jegyző ismertette.
Aktuális kérdések napirend között a
Képviselőtestület 8 rendelet hatályba léptetéséről döntött:
a) A fás szárú növények védelméről szóló
25/2009.(XII.16)Kt.ör rendelet hatályon kívül
helyezéséről, új rendelet megalkotásáról,
b) A kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló 19/2005.(X.21)Kt.ör. rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet
megalkotásáról, (az új rendelet változatlan
szolgáltatási díjakat tartalmaz),
c) A köztisztaság fenntartásáról szóló
9/1992(X.08)számú rendelet hatályon kívül
helyezéséről, új rendelet megalkotásáról,
d) A község címeréről, zászlójáról, pecsétjéről szóló 10/1995.(IX.29)Kt. számú
rendelet hatályon helyezéséről, új rendelet
megalkotásáról,
e) A települési szilárd és folyékony
hulladékkezeléssel kapcsolatos 24/2011..
(XII.14)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról,
(az új rendelet hatályba lépésével magasabb

hulladékszállítási díjak léptek érvénybe. A
díjakról bővebben a „Szilárd és folyékony
hulladékszállítási díjváltozás” című cikkben
olvashatnak)
f) A vásárokról és piacokról szóló
3/1989.(XI.3)Kt.ör rendelet hatályon kívül
helyezéséről, új rendelet megalkotásáról,
g) A közterület-használatról és használati díjáról szóló 18/2007.(IX.05)Kt.ör rendelet
hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról.
(A fenti új rendeletek megalkotása a
jogalkotási jogszabályoknak való megfelelőséget szolgálja. 2012. május 31-ig az önkormányzatok kötelesek hatályon kívül helyezni
az önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Ehelyett
a helyi önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletben meghatározhat
„tiltott, közösségellenes magatartás”-okat, e
magatartások elkövetőivel szemben közigazgatási bírságot szabhat ki.),
h) az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 7/1994.(XI.11)Kt.ör
rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról.
A Képviselőtestület módosította a Használati és Szolgáltatási Szabályzatot.
A szabályzat kiegészült:
– az alábbi önkormányzati szolgáltatással:
Szolgáltatás megnevezése Díj
Fűnyírás – John Deere fű5.500 Ft/óra
nyíró kistraktorral
– a Déryné Kulturális Központnál a
komplett terítés díjának meghatározásával:
komplett teríték

40 Ft/fő

– az Erdei Iskolánál és a Napos Piacnál az
egységes 240 Ft/db mosatási díjjal, mely a
terítőt, illetve az ágyneműt foglalja magában.

A képviselők döntöttek:
– a Polgármesteri Hivatal 2012. évi hatósági ellenőrzési tervének elfogadásáról, mely
a működő kereskedelmi- és vendéglátó egységek ellenőrzését, a helyi iparűzési adó bevallások és az idegenforgalmi adó bevallások
ellenőrzését, a gazos, elhanyagolt, parlagfüves
területek ellenőrzését, játszóterek állapotának
felülvizsgálatát, belterületi járdák, külterületi
dűlőutak ellenőrzését, rendbetételre felszólítások kiküldését foglalja magában.
– a Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó
települések szennyvízcsatorna hálózatának
és szennyvíztisztításának megvalósítása
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083 azonosító számú projekthez szükséges vagyonkezelői jog
alapításáról,
– Üllés Lakosságáért Közalapítvány
megszüntetéséről,
– a Déryné Kulturális Központ udvarának
felújítására vonatkozó projekt keretében a
pályázó és lebonyolító FONÓ Alapítvány részére – a projekt kivitelezésének időtartamára – az intézmény udvarának használatba
adási szerződés elfogadásáról,
A képviselők ZÁRT ülés keretében döntöttek
– a Déryné Kulturális Központ udvarának felújítására vonatkozó projekt keretében
a pályázó és lebonyolító FONÓ Alapítvány
részére – a projekt zökkenőmentes lebonyolításához - a szükséges pénzügyi forrás erejéig kölcsönadási szerződés elfogadásáról,
– a díszpolgári cím adományozásáról. A
díszpolgári címet – titkos szavazás lebonyolításával - 2012-ben Seres Lajos Üllés, Felszabadulás utca 78. szám alatti lakos kapta.
(a Képviselőtestület előterjesztéseit a
www.ulles.hu honlapon a Képviselőtestület
menüpont – Képviselőtestület jegyzőkönyvei
2012. link alatt – a május 16-. mappában olvashatják)
Nagy Attila Gyula
polgármester

SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJVÁLTOZÁS
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt) 2012. január 1-e és április 6-a között hatályos szövege
teljes díjemelési tilalmat tartalmazott: a helyi rendeletekben szabályozható legmagasabb díjtétel mértéke 2012. évre nem haladhatta
meg a 2011. évre meghatározott mértéket, így a szilárd és folyékony
hulladékszállítás díjai – a többi közüzemi, közműdíjtételekkel ellentétben – Üllésen sem változtak január 1-jétől.
2012. április 15-vel feloldódott a január 1-jétől hatályos díjstop,
így a törvény ismét lehetőséget adott a kommunális hulladékszállítási díjak emelésére.
A Képviselőtestület május 16-i ülésén áttekintette a Kft áprilisi
ismételt díjemelési kérését, és tekintettel a megengedő szabályozásra, az inflációs változásokra, illetve arra, hogy a 6,3 %-os emelkedést
tartalmazó díjtételeket – korábbi, 2011. decemberi ülésén – már elfogadta, június 1-jével hatályba lépteti azokat:

SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS DÍJA – 2012. június 1-jétől:
(bruttó - 27 %-os áfával növelt - árak)
Belterületen
120 literes gyűjtőedény esetén
4.936 Ft/negyedév
240 literes gyűjtőedény esetén
9.312 Ft/negyedév
Emblémás zsák díja:
387 Ft/db
Külterületen (egyéni zsákos gyűjtéssel)
2468 Ft /negyedév
FOLYÉKONY HULLADÉKKEZELÉS DÍJA
(bruttó - 27 %-os áfával - növelt árak)
Szennyvízszippantás díja szállítással együtt:

4.882 m3
Dr. Sugár Anita
jegyző
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HULLADÉKUDVAR
NYITVA TARTÁSA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a hulladékudvar az alábbiak szerinti nyitva
tartással működik:
Hétfő
8-11 óráig
14-17 óráig
Szerda
8-11 óráig
14-17 óráig
Szombat
9-17 óráig
Az udvar ünnepnapokon zárva tart!

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Község Képviselőtestülete 2012.
június 27-én 16 órakor ülést tart a hivatal
Házasságkötő termében, melyre meghívja a
település lakosságát.
1)
2)
3)
4)
5)

Napirendi pontok:
Beszámoló – a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről
Beszámoló a kistérségi szociális feladatok ellátásáról
Üllés Lakosságáért Közalapítvány 2011.
évi tevékenysége
Szabályzatok felülvizsgálata
Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

NYUGDÍJASOK SIKERE
Az „Estike népdalkör” és a csoportot kísérő - fiatalokból álló - zenekar szépen szerepelt a II. Országos Nyugdíjas KI MIT TUD?!
hévízi középdöntőjén máj. 4-6 között, melyet
a HONTRAVEL szervezett. A maximumot jelentő 150 pontból 144-et ért el, így bejutott
a döntőbe, amely Keszthelyen kerül megrendezésre jún. 1-3-ig.
A részvétel költségét a dalosok saját erőből fedezték, a zenészekét az önkormányzat
támogatta, amelyért köszönetet mondunk.
Mivel a döntő időpontja egybeesik az
üllési „Falunappal”, nehéz választás elé került az együttes. Egy újabb siker és jutalom
reménye, és a községgel szembeni kötelesség tudata közötti mérlegelés után úgy döntött, hogy felkérésre a falunapokon szerepel.
A zenekarra is feladat vár itthon. Abban a
reményben küldtük el a lemondásunkat a
döntőről, hogy jövőre újra elindulunk.
A 35 fős csoport (énekesek, zenészek és
kísérők) számára emlékezetes, szép kirándulás is volt ez a verseny.
Juhari Lászlóné
a kórus tagja
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ORVOSI ÜGYELETRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a készenléti orvosi ügyelet és a központi orvosi
ügyelet az alábbiak szerint történik:
Hétfőtől – péntekig
8 órától 16 óráig
a betegek háziorvosukat rendelési időben
a háziorvosi rendelőben személyesen kereshetik,
vagy rendelési időben, illetve azon kívül telefonon hívhatják:
Az orvosok elérhetőségei:
Dr. Csonka Erika: 282-052, 06/30/362-8459, 582-417
Dr. Joó András: 282-007, 06/30/9282-007
Hétfőtől – péntekig
16 órától – másnap reggel 8 óráig, valamint ünnepnapokon
a betegek a Központi Orvosi Ügyeletet hívhatják:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
Nagy Attila Gyula
polgármester

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 2-3.
2012. június 9-10.
2012. június 16-17.
2012. június 23-24.
2012. június 30-július 1.

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

06/30/248-8433
06-30/998-6139
06-30/998-6139
20/973-9149, 30/239-2996
06/30/248-8433

KIRÁNDULNI VOLTUNK
Május 19-én reggel 9 órakor az Életmód
Klub vidám kis csapata kirándulni indult a
Gátsori Tanyamúzeumba, ahol ásotthalmi fokhagymás kiflivel és teával vártak bennünket.
Nyerges Istváné vezetésével megtekintettük
a tanyai hagyományokat bemutató múzeumot. A kiállított tárgyak régi korokat idéztek
meg számunkra. Részt vehettünk kézműves
foglalkozásokon, például kézügyességünket
korongozáson próbálhattuk ki. Lovas kocsin
végigjártuk a környék nevezetességeit is.
Visszaérkezvén finom ebéddel vártak bennünket. Sikerült mindenkinek otthon hagyni
a gondjait és elhozni a jókedvét. Kellemes
beszélgetéseket folytattunk és érdekes történeteket hallgathattunk meg. Vérnyomás
és vércukorméréssel is ellenőrizhettük aktuális egészségügyi állapotunkat.
Egy tartalmas napot sikerült eltöltenünk
békében és szeretetben kedves vendég-

látóink körében. Köszönjük a lehetőséget
Farkas Attiláné Paragi Évának, az utazást
Misi bácsinak. Remélem mindenkinek szép
emlékként marad meg szívében ez a kirándulás.
A Gátsori Tanyamúzeumnak hagyományokat követő programjai vannak, melyek a
hónap első szombatján kerülnek megrendezésre. A programokról érdeklődni lehet Nyerges Istvánnénál, az Unióban a Tanyákért
Egyesület vezetőjénél a 0620/220-8945-ös
telefonszámon. Igény szerint csoportos foglalkozásokat is vállalnak előre jelzet időpontokban.
Továbbra is várunk minden kedves érdeklődőt az Életmód Klubba.
Lapuné Füredi Andrea
közösségi gondozó

www.ulles.hu

NYÁR VAN, NAPOZZUNK

ÉRTÉKES AJÁNDÉK

Világszerte hatvanezerre tehető a napfény halálos áldozatainak a száma/2006-os
WHO adat/ .A leggyakoribb „Napbetegségek”, vagyis a szürkehályog és a bőrráknövekedése kimutathatóan évente 5-7 százalékkal emelkedik.
A napozás elősegíti a D-vitamin szintézist, javítja a vérkeringést és az immunrendszer működését. Kifejezetten jó hatása
van közérzetünkre. Az ózonpajzson képződő
kisebb-nagyobb lyukak viszont nem szűrik ki
az UVB és UVC sugarakat. Ez az oka annak,
hogy a napsütés ma már nemcsak a bőr
öregedéséért, a ráncokért felel, hanem viszszafordíthatatlan bőrelváltozásokat, bőrrákot
okozhat.. Ne bújjunk el a nap elől, de ne vegyük félvállról az intő szavakat sem. Ismerjük
meg bőrünket és a védekezés lehetőségeit!
Bőrünknek saját védekező rendszere van.
Az ultraviola sugarak hatására külső rétege
megvastagszik, akadályozza az UVB sugarak
átjutását. Megkezdődik a barna festékanyag
termelődése, mely a sejtmagot veszi körül,
hogy védje a DNS spirálok károsodását. Esténként a bőr immunrendszere a károsodott
sejteket elpusztítja, így azok nem osztódnak
tovább, nem okoznak bőrrákot.. A túlzásba
vitt, védelem nélküli napozás elpusztítja, illetve gyengíti ezeket a regenerálódó sejteket.
Szoktassuk bőrünket lassan, fokozatosan a napfényhez! Naponta csak olyan
mennyiségű napfény érje bőrünket, amelytől még nem pirul meg,a szaruréteg 3-5szörösére megvastagszik, megnő a sötét
színű pigmentek száma. A természetes védőréteg kialakulásához két-három hétre van
szükség. Tudnunk kell azt is, hogy egyes
antibiotikumok, szívgyógyszerek és gombaellenes szerek fényérzékenységet okozhatnak. A használati utasításban ezt minden
esetben feltüntetik, legalább nyáron olvassuk el őket figyelmesen, vagy kérdezze meg
háziorvosát!!

testet egyenletesen, a vállakat és a hátat
vastagabban.
Fordítson különös gondot orrára, szájára, fülére és lábfejére. Általában itt szoktunk erősen leégni.
A ruházat és egy széles karimájú kalap
jól véd ugyan, de ne feledkezzünk meg a fedetlenül hagyott karokról, lábakról sem.
Melegben fogyasszunk bőségesen ásványvizet, gyümölcsöt, rostos üdítőt, teát,
de ne túl hidegen.

A káros sugarak árnyékban is elérnek
minket, és vegyük figyelembe azt is, hogy
a visszaverődő fény akár megduplázhatja a
bőrünket érő UVB sugárzást!
A vízfelszínről majdnem száz százalékban, a homokról vagy sziklafalról huszonöt
százalékban verődik vissza a fény.
Magasban is erősödik a hatása, ezer méterenként kb. 6 százalékkal.

Fogyasszon sok hűvös ásványvizet és
keresse fel háziorvosát!!

JÓ TANÁCSOK NAPOZÁSKOR:
Mielőtt napra mennénk, kenjük be alaposan magunkat napfényvédő krémmel,
legalább fél órával előtte, még akkor is, ha
borult az ég.
Ne tartózkodjunk a napon délelőtt 11
órától délután háromig.
Ha naptejet használunk, kétóránként
kenjük át magunkat a szabadban. Az egész

Az Életmód Klub következő összejövetelét 2012. június 14-én, csütörtökön 17 órai
kezdettel tartja a Napos Piac épületében.

A gyerekek bőrére különös gondot kell
fordítani, hiszen sem bőrük védőmechanizmusa, sem immunrendszerük nem elég fejlett. Előszeretettel feledkeznek bele a játékba, tűző napsütésben, imádják a vizet, a nap
melegét. A gyerekeknek fizikai fényvédők
ajánlottak. Ezek titándioxidot vagy cinkoxid
mikropigmentet tartalmaznak, és kiváló a fedőképességük.
Napozási tanácsok anyukáknak:
– Ne napoztasd a gyermeked a legmelegebb órákban!
– 3 évesnél fiatalabb gyereket soha ne
napoztass!
– Ne felejtsd el a gyermeked fejét védeni és adj rá pólót, ha erősen tűz a nap!
– Használj megfelelő minőségű, magas
fényvédő faktorú terméket!
– Fürdőzés után ismét használj napozóterméket!
– Lényeges, hogy a melegben itassuk
a gyereket, óvjuk a szúnyogoktól és a hangyáktól!
– Mivel az UV sugárzás árnyékban is éri
a baba bőrét, mindig lássuk el megfelelő védelemmel pl: ernyővel, vagy gyereksátorral!
– Ne hagyd egyedül!!
A túlzásba vitt napozás vagy napon tartózkodás/ pl. a mezőgazdasági munka /esetén könnyen kaphatunk napszúrást. A napszúrás fejfájással émelygéssel esetleg lázzal
és hányással járhat.

Dr Joó András
háziorvos

ÉLETMÓD KLUB
Az összejövetel témája: Stressz kezelés
gyakorlata
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

A „FONÓ TÁNCEGYÜTTES” egy hegedűvel gazdagodott. A hegedű 1908-ban készült
Szegeden. Készítője: Braun János hangszerkészítő.
A hegedűt Dr. Joó András Üllés háziorvosa ajándékozta az együttesnek. A doktor
úr szinte a kezdetektől fogva érdeklődéssel,
szimpátiával kísérte a táncegyüttes működését, tevékenységével sokféle támogatásban
részesítette. Volt a csoport kísérő orvosa,
fotóival örökítette meg sikereiket, leánya
is táncolt több évig. Most ez az ajándék is
újabb bizonyítéka őszinte, lelkes segítő szándékának.
Köszönjük a hegedűt, s a szép játékunkkal igyekszünk majd megszolgálni.
Juhari László
zenekari vezető

ÜLLÉSI BÚCSÚ
Értesítjük a lakosságot, hogy a
Szent-Antali Búcsú időpontja:
2012. június 10-én vasárnap lesz.
Szentmise reggel 7 és 11 órakor lesz.

VÁGNI VALÓ CSIRKE ELADÓ.
Előjegyezhető június 7-re.
(nem táposak)
Fehér 470 Ft/kg, vörös 550 Ft/kg.
Érdeklődni: Üllés, Hámán K. utca 45.
Telefon:
06/30/861-5108
06/30/861-5833

FRISS HÍR AZ
ALKOTÓHÁZRÓL
Április 19-én ismét megmérettetésre került sor, a Népi Iparművészeti zsűri előtt.
Ungi Jánosné csuhé táskája „A” kategóriás minősítést kapott.
Tanács Zoltán citerái is jól szerepeltek:
két darab „A” és két darab „B” kategóriás
lett közülük.
Gratulálunk nekik. Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnénk köszönetet mondani a Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az Önkormányzati Konyha dolgozóinak, akik 8 éven át neveltek, tanítottak és segítettek minket felkészülni a továbbtanuláshoz.
Külön köszönetet szeretnénk mondani azoknak a tanároknak, akik felkészítettek minket a versenyekre, hogy minél sikeresebbek lehessünk!
8/B osztály

BÉRMÁLÁS ÜLLÉSEN

Idén június 24-én, a vasárnap 18 órakor kezdődő szentmise keretében szolgáltatja ki püspök atya a bérmálás szentségét. Közösségünk tizenegy nyolcadik osztályos fiatalja vállalta a
felkészülést, és várja, hogy a Szentlélek ajándékai által lélekben megerősödjék.

JÚNIUS HAVI ÜNNEPI MISÉK:
Falunapi mise: 2012. június 03-án 800-kor Vásár tér, Rendezvény sátorban.
Közreműködik: dr. Kispéter Gábor és Zenekara Zsombó
Búcsúi mise: 2012. június 10-én 700-kor és 1100-kor.
Misét celebrál: Dr. Kovács József rektor, püspöki iroda igazgatója.
Bérmálás: 2012. június 24-én 18 -kor
00

ALKOTÓHÁZ JÚNIUS HAVI PROGRAMJA
2. (szombat)
5. (kedd)
9. (szombat)
12. (kedd)
16. (szombat)
19. (kedd)
23. (szombat)
26. (kedd)
30. (szombat)

Zárva
Babakiállítás értékelése, nyári programok megbeszélése
Zárva
Az alkotóház környékének a csinosítása
Zárva
Felkészülés a vendégek fogadására
Orgoványi vendégek fogadása 9 órától
Agyagozás: alátétek, tálkák készítése
Kavicsfestés, szövés
Július 9-től 13-ig kézműves tábor
a TESZ-VESZ Egyesület támogatásával.
Jelentkezni az Alkotóháznál nyitvatartási időben.
Nyitva tartás minden kedden és szombaton 15-18 óráig.
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ÚSZÓTANFOLYAM
MÓRAHALMON
ISKOLÁBA INDULÓ ÓVODÁSOK ÉS ALSÓ
TAGOZATOSOK RÉSZÉRE

2012. JÚLIUS 2-6.
A tanfolyam költsége előreláthatólag
15.000 Ft lesz, amely a következőket tartalmazza: buszköltség, kedvezményes heti
belépőjegy, napi 2x1 óra úszásoktatás
(szintfelmérést követően több csoportban),
a szabadidőt a gyerekek a kísérők felügyelete mellett játékkal töltik el.
Biztosan úszni tudó alsó - és felső tagozatosok részvételére is lehetőség nyílik korlátozott számban, a várható költség: 7.000 Ft.
A tanfolyamra 2012. június 15. napjáig
lehet jelentkezni a fotisz007@citromail.hu
címen, a tanfolyamot megelőzően minden
résztvevő számára megbeszélést tartunk.
A program csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.
A tanfolyamot a Tesz-Vesz
Közhasznú Egyesület támogatja

www.ulles.hu

JÚNIUS 4: A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
TRIANON, 1920. JÚNIUS 4.
A világ legigazságtalanabb békéje

Országgyűlés 2010. május 31-én döntött úgy, hogy a trianoni békeszerződés aláírásának napja, június 4-e a jövőben a nemzeti összetartozás napja.
A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló, öt paragrafusból álló törvénnyel az Országgyűlés kinyilvánította, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes
és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
92 éve,1920. június 4-én írták alá az I. világháború győztes hatalmai Magyarország képviselőivel a versailles-i Nagy Trianon kastélyban
a háborút lezáró magyar békeszerződést. A békefeltételeket a magyarok részvétele nélkül határozták meg a békekonferencián.
A diktátum következményeként a Magyar Királyság lakóinak száma 20 886 487-ről 7 615 117-re esett vissza.
Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a termőföld
61,4%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak
64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%-a, a hitel- és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába.
A további intézkedések közé tartozott, hogy nem épülhet Magyarországon vasút egynél több sínpárral.
Az elcsatolt területeken az új rezsimek megbízhatatlannak tartották a korábbi, többnyire magyar nemzetiségű értelmiségi, hivatalnoki
réteget, és sokukat elbocsátották. Nagy részük az 1920-as években
Magyarországra települt át, ahol komoly nélkülözések után is csak
részben találtak munkát.
„A magánéleti tragédiát – legyen szó családi viszályról vagy egy
balesetről – minden ember nehezen dolgozza fel. A nemzeti tragédiákkal ugyanígy vagyunk. A magyar nemzet történetében az egyik
legnagyobb ilyen trauma az 1920-as trianoni békeszerződés. Nem el-

sősorban azért, mert ennek értelmében Magyarország elveszítette területének és nemzeti vagyonának mintegy kétharmadát, hanem azért,
mert az elcsatolt területeken több mint hárommillió magyar is élt.
Ráadásul ezek mintegy harmada közvetlenül az új határok túloldalán,
vagyis az új Magyarország magyarjaitól karnyújtási távolságra. Ez még
azok számára is nehézzé, sőt gyakran lehetetlenné tette a döntésbe
való őszinte belenyugvást, akik egyébként elfogadták a multi etnikus
Magyarország nemzetiségeinek a jogát saját állam alapítására” – írja
Romsics Ignác történész elemzésében.

BABITS MIHÁLY:
ÁLDÁS A MAGYARRA
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani!
Máskor is hevert már elkötözött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta, ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.
Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,
bár a világ minden fegyvere őrizze.
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.
Él a nagy Isten és semmise megy kárba,
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.
Erős igazsággal az erőszak ellen:
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...
(1938. november 2-6.)
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YOUTH-ORIGAMI PROJEKT - ONLINE
TANÁCSADÁS A DÉRYNÉ KULTURÁLIS
KÖZPONTBAN
PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁS

TOVÁBBTANULÁSI TANÁCSADÁS

Pályát először választóknak, vagy
azoknak, akik bizonytalanok abban, hogy
milyen irányban induljanak el. Ajánljuk
azoknak is, akik nem ismerik eléggé a
döntéshez önmagukat, a lehetőségeiket,
vagy azt, hogy milyen pályához milyen
képzés illeszkedik.

Merre is érdemes tovább tanulni? Milyen
képzések, iskolák lennének a leginkább neked valóak? Hogyan tudsz bejutni? Mi kell a
felvételihez? Ezeknek a kérdéseknek a válaszait együtt is kereshetjük!

DIÁKJOGI TANÁCSADÁS
Ajánljuk azoknak a diákoknak vagy hallgatóknak, akik tájékoztatást szeretnének
kapni mind a közoktatási, mid a felsőoktatási
jogviszonyuk során felmerülő jogkérdésekkel
kapcsolatosan. Egyéb témákban segítséget
kérhetsz oktatáson kívüli tevékenységed
megszervezése során jelentkező jogi problémák megoldására is.

MUNKAERŐ PIACI TANÁCSADÁS
Azok számára, akik az élet bármely területén valamilyen problémával küzdenek, de
nem tudják, hogy mit is csináljanak, hová
forduljanak. Különböző élethelyzetekben
gyakran előfordul, hogy szükség van egyénre szabott támogatásra.

A PROJEKT CÉLJA
A 12-29 év közötti, hátrányos helyzetű
fiatalok, társadalmi, gazdasági és etikai viselkedéskultúrájának fejlesztése, befogadó,
toleráns attitűdöt biztosító értékrend kialakítása, produktív életmódot folytató, felelős,
szocializált, bölcs, válogatós, fejlett közösségi és egyéni kompetenciákkal rendelkező
ifjúsági modell kialakítása.
A fiatalok egészséges és tudatosan épített életmódjának és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintáinak pozitív irányú befolyásolása, fenntarthatóságra épülő értékrendjük
kiépítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, szocializált, bölcs, válogatós, fejlett
közösségi és egyéni kompetenciákkal rendelkező ifjúság felkészítése. Az önismerethez, tudatos karriertervez, családalapításhoz
szükséges készségeik nem-formális módszertani fejlesztésén keresztül, társadalmi
problémák iránti fogékonyságuk erősítése,
a felnövekvő generációk közösségi gondolkodásának, szemléletének fejlesztése, társadalmi szerepvállalásuk és felelősségtudatuk
erősítése.

„SOHATÖBBET”

POGÁCSASÜTŐ VERSENY!
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
pogácsasütő versenyt
hirdet az Üllési Falunapon.
Nevezni lehet korra, nemre való tekintet nélkül, bármilyen pogácsával!
A nevezők a főbb alapanyagokat: 1 kg
lisztet, 1 csomag margarint, 1 doboz tejfölt
kapnak térítésmentesen.
Nevezés: 2012. június 1-jén 18 óráig
személyesen a Mező Imre utcai Mini Coop
üzletben. A főbb nyersanyagokat június
1-jén 14-18 óra között lehet átvenni.
Az alapanyaganyagokból elkészült pogácsákat 2012. június 2-a, szombat 11-13
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óra között lehet leadni szintén a Mező Imre
utcai Mini Coop üzletben.
A süteményeket szakavatott zsűri bírálja
el. A zsűrizést követően a Falunapon a művészeti iskola záróünnepségének időtartama
alatt lehetőség lesz a pogik vásárlással
egybekötött kóstolására. Az árusítást a
Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai vállalták.
A díjakat – a június 3-án, vasárnap a
„Bográcsban bármit” főzőverseny eredményhirdetésének keretében – Nagy Attila Gyula polgármester adja át. (a díjak fedezetét, a pogácsavásárlásból befolyt összeg
támogatja.)
Tesz-Vesz Vezetősége

HORGÁSZVERSENYEN
2012.
Május 1-jén tartotta szokásos horgászversenyét az üllési Árpád Horgászegyesület.
A verseny két kategóriában került megrendezésre: gyermek és felnőtt, melyre
összesen 30-an jelentkeztek. 5 gyerek és
25 felnőtt. A tavalyi esős időjárás helyett
gyönyörű idő fogadta mind az érdeklődőket,
mind pedig a versenyzőket. Fogás szempontjából átlagosnak mondható volt a megmérettetés, mely a finisben dőlt el egy nagy
pontynak köszönhetően.
A végső sorrend a következő lett:
Felnőttek:
I./ Balogh Gábor
II./ Balog József
III./ Zsólyomi Attila
Gyerek:
I./ Bozó Tamás
II./ Balogh Sándor
III./ ifj. Megyeri Árpád
A versenyünket felajánlásával támogatta: Dudás Lászlóné és Pördi Tibor, melyet
ezúton is szeretnénk megköszönni.

KUTYÁK
Két darab gazdátlan, kistestű, hűséges
házőrző kutya az üllési horgásztó környékéről ingyen elvihető. Mindkettő barátságos,
játékos, de kitűnő jelzőkutyák.
Érdeklődni:
Nagy Róbert +3630 5065469
Megyeri Árpád +36 30 4363794
tel számon.

www.ulles.hu

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Mackó csoport hírei:
Bár vége van már lassan májusnak,
de az anyák napi ünnepségről, nem adtunk hírt
másoknak.
Április 27-én köszöntöttük a Mackó anyákat és
mamákat,
műsorral, virággal és persze a meglepetés ajándékkal.
Hol a sírástól, hol a nevetéstől
de „vizesek” lettek a szemeink valamitől!
Fagyizni voltunk, és palacsintázni,
A Mendi anyukájának nem győztük hálálkodni!
Köszönjük szépen azt a délelőttöt és a sok palacsintát, amit megsütött!!
Ópusztaszeren voltunk kirándulni,
ahová a másodikosok is eljöttek velünk, együtt buszozni!
Labirintusba tekeregtünk, nagyokat szaladtunk,
lovasokat néztünk és lejtőn gurultunk!
Ittuk a szörpöt, csemegéztünk a hátizsákból,
visszafelé pedig aludtunk „tátott szájjal”!
Kirándulás előtt feltöltöttük az egészségügyi ládát
de Ilike néni nem engedte kifizetni a tartalmát!
Nagyon aranyos, köszönjük szépen,
de azért használni alig szeretnénk-éppen!
Majd jött a bordányi Sportnap,
ahol 300 óvodással sportoltunk aznap!
A bordányiaknak köszönjük szépen,
mit felsorolni nehéz lenne teljesen!
Lovaskocsikáztunk, ugrálóváraztunk,
virágot ültettünk, és barkácsoltunk!
Elfáradtunk, de jó volt,
itt vannak a képek bizonyítékul!
Babóca csoport hírei
Babócáék májusi programja igen sokrétű és
színes, az események sokasága váltogatja egymást:
Jártunk a könyvtárban, ahol megcsodálhattuk a gyöngyökből készített fákat, virágokat, melyeket az iskolások készítettek. A közlekedésben
a „Mackók” voltak segítségünkre, ápolva ezzel is
jószomszédi viszonyunkat.
Vendégségben is voltunk, ezúton köszönjük Yessikának a meghívást , a sok finomságot, és a kellemes délelőttöt.
Közben szorgalmasan kezdtünk készülődni az előttünk álló eseményekre :anyák napja, évzáró.. Kiválogattuk a tanult dalokat, verseket, elkészítettük az eszközöket és készülnek az ajándékok is.
A hónap folyamán elmegyünk az Alkotóházba, hogy megnézzük
együtt a Babakiállítást.
A tanév méltó zárásaként május 25-én délelőtt gyereknap keretében a CSIGA DUÓ szórakoztat minket, azután együtt játszunk, vetélkedünk és az óvónénik arcfestéssel varázsolják át a gyerekeket.
Délután, 1/2 6-kor kezdődő évzáró műsorunkon köszöntjük az
édesanyákat és kis műsorunkkal megmutatjuk mi-mindent tanultunk a tanév folyamán. Szeretettel várunk mindenkit! Ancsa és Kati
óvónéni

Mazsola csoport hírei:
Áprilisban a Zöldü(l)lés alkalmából felvirágoztuk óvodánkat. Ezúton is köszönjük a
szülőknek a szebbnél- szebb virágpalántákat.
A gyerekek örömmel segítettek a homok lapátolásban és a locsolásban. Április 18-án
papírgyűjtést szerveztünk. Az őszi és a mostani gyűjtésből befolyt összeget a május 22- i
kirándulásra fordítjuk. Nemcsak a szülők, de
még az idősek is segítettek a gyűjtésben. Ezt egy látogatás alkalmával rajzokkal, versekkel köszöntük
meg nekik. Május 9- én tartottuk
anyák napi ünnepségünket, most
pedig a május 27- i évzáróra készülünk. A négy iskolába indulónk május 17- én sportnapon
vesz részt Bordányban.
csoport hírei:
Május hónap a Nyusziknak sok élményt
tartogatott.
Piknikezni mentünk az Arany János utcai
játszótérre. Kipróbáltuk milyen hátizsákokkal
túrázni, egyedül kibontani az elemózsiás zacskót, egyedül kezelni a vizes palack kupakját,
majd visszacsomagolás után útnak indulni
újra. Csapatépítő játékos feladatok, kincskeresés tették színessé a próba túrát. Csoportos kirándulásunkat nagyon
várjuk, mert ez alkalommal messzebbre megyünk. Vár bennünket a
Dorozsmai Szélmalom, a Szegedi Vadaspark, és a Játék Dzsungel.
Nagyon örülünk, mert 2 év szorgos papírgyűjtése meghozta az eredményét: a kirándulással kapcsolatban költség nem terheli a szülőket. Köszönjük azoknak a szülőknek, támogatóknak akik segítettek a
gyűjtésben! Folytassuk a jövő tanévben is!
Szeretettel várjuk a Nyuszi
gyerekek hozzátartozóit május 25-én, pénteken az Évzáró,
Anyák napi ünnepségünkre,
ahol köszöntjük az Anyukákat
és Nagymamákat, s bemutatjuk
milyen versekkel, dalokkal gazdagodtunk ebben a tanévben.
Májusi programok:
– A Babóca és Nyuszi csoportnak 25-én pénteken TanévzáróAnyák napja, 17 .30 és 18 órától.
– Gyermeknapi programok 25-én.
– Mackó és Mazsola csoport Ballagása 27-én, Pünkösd vasárnapján 10 órától az óvodában.
– Június 1-jén 10 órától Truffaldinó bábszínház az oviban.
– Az óvoda 2012. július 2-20-ig tartja az éves takarítási szünetét.
Aki nem tud gondoskodni gyermeke felügyeletéről, az kérheti írásban
gyermeke elhelyezését, ami a forráskúti óvodában történik.
Köszönet illeti Fábián Józsefné Ilikét, az értékes egészségügyi
csomag felajánlásáért!!
Kellemes nyarat kíván a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde aprajanagyja!
Bezdány Zoltánné tagintézmény vezető
Aki szeretne bepillantást nyerni a Bölcsőde életébe, azt telefonon,
vagy személyesen előre egyeztetett időpontban szeretettel várjuk!
Tel:06-20/250-38-60
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BORDÁNYI GUMISZERVÍZ AJÁNLATA!
Bordány, Arany János utca 6. (a Templom mögött)
Személy, kis teher, teher, mezőgazdasági gép, kerékpár, motorkerékpár, quad.... tehát minden, ami gumi keréken gurul!
• Kerékszerelés, centrírozás
• új és használt személy és mezőgazdasági abroncsok, tömlők, védőszalagok, kedvező árban raktárról
• gumiabroncs mintavágása
• biztonsági gázzal való abroncstöltés
• traktorok vízzel, illetve fagyállófolyadékkal történő feltöltése
• gumiabroncs sütés (vulkanizálás) repedések, vágások professzionális javítása
• peres és defekttűrő gumiabroncsok speciális géppel történő
szerelése
• homokfúvózás (lemez és alufelni) rövid határidővel!
Kérjen árajánlatot!
Nem biztos, hogy az interneten találja meg a legolcsóbbat!
Gyorsan, precízen a legjobb áron!
Nyitva tartás:
H-P: 8-16
Sz: 8-12
V: zárva

Nyitvatartási időn kívül
telefonos egyeztetéssel:
Farkas Attila
30/ 49-39-199

RÁCZ CUKRÁSZDA

CSALÁDI ESEMÉNYEK

várja régi és új vásárlóit házias süteményeivel.

ÜLLÉSEN

Újra elkezdtük a házi jellegű rétes sütését.
Ballagásra, búcsúra, családi rendezvényekre rendelést felveszünk.

SZÜLETÉSI HÍREK

telefon: 62/282-140, 06/30/869-5319

Szilágyi Krisztiánnak és Patai Évának
2012. május 7-én – 3240 grammal –
Gábor nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
babának és szüleinek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Balla Imre április 30-án (élt: 56 évet),
Tóth Károly május 16-án (élt: 81 évet)
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

NYÁRI AJÁNLAT
TŐZEG ÉRTÉKESÍTÉS:
–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

TELJES KÖRŰ MEZŐGAZDASÁGI GÉPI
SZOLGÁLTATÁS:

– szántás, – tárcsázás, – fűkaszálás,
– rendsodrás, – bálázás,– aratás,–- vetés,
– stb.

TOVÁBBÁ KAPHATÓK:

– tápok, szemes termények (zsákolva),
darák, takarmány-kiegészítők
idén is előjegyezhetők napos csibék és
tojótyúkok
Igény szerint házhoz szállítást vállalunk.

Nagy Gyula Vegyeskereskedése Üllés, Dózsa Gy. u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

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

