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VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM ÜLLÉSEN
Üllés Nagyközség Önkormányzata ismételten meghirdeti helyi szinten a Virágos Magyarországért mozgalmat.
Minden utcában 1 „Legvirágosabb ház” és 1 „Legrendezettebb ház” kerül kiválasztásra.
Idén július hónapban fogja egy másik magyarországi településről érkező független, szakértő
csapat körbejárni a települést.
A „Legvirágosabb ház” és „Legrendezettebb ház” címet az ingatlan-tulajdonosok – ünnepélyes keretek között az Egészségvédelmi Héten vehetik majd át.
Nagy Attila Gyula
polgármester

SIKERESEN ZÁRULT A SZEGEDI SZÉKHELYŰ
IKRON KFT MUNKAHELYI
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS PROGRAMJA
Az IKRON Kft. a TÁMOP 6.1.2.-11/1-212-0512 „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok – lokális színterek” című, pályázati konstrukció keretén belül 9.735.279
Ft, 100 %-os támogatásban részesült.
A több mint fél évig zajló program során a munkavállalók az egészséges táplálkozás,
valamint, a stressz leküzdése és kezelése témakörben hallgathattak előadásokat és vehettek
részt gyakorlati, csoportos foglalkozásokon.
Az IKRON Kft. 1998. óta jelen van a magyar piacon, és teljes körű informatikai megoldások nyújtásával segíti elő a kis-és középvállalkozások (továbbiakban: KKV-k) munkáját. A cég
termékei között az egyik zászlóshajó a PEAS Vállalatirányítási Rendszer, amely teljes egészében saját készítésű szoftver, kifejezetten a magyar KKV-k részére lett kifejlesztve, tekintettel
a magyar számviteli, jogi környezetre.
„Hisszük, hogy a minőségi informatikai szolgáltatásaink feltétele a szakmai felkészültség
mellett az is, hogy számíthassunk munkatársainkra, így kiemelt hangsúlyt fektetünk munkavállalóink egészségmegőrzésére!”
www.ikron.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósulnak meg.

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2013. augusztus 28-án, szerdán 16 órakor
ülést tart a hivatal Házasságkötő termében,
melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtása
2) Üllés község népesség-megtartó ereje és a lakosság lélekszámának változása
3) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÉLETMÓD KLUB
A Cukorbeteg és Életmód Klub 2013.
július 11-én, csütörtökön 17 órai kezdettel
tartja következő foglalkozását a Napos Piac
épületében.
Téma: Elfogadás, szeretet
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea

KUTYÁS BEMUTATÓ A SZOCIÁLIS KÖZPONTBAN

Lehetőséget kaptunk arra, hogy megtekintsünk helyben egy kutyás bemutatót 2013. június 18-án délelőtt. Szegedről jött el hozzánk
Mészáros Ildikó kutyájával Trinityvel.
Trinity fajtáját tekintve Leonbergi kutya, ebből adódóan nagyon barátságos, nyugodt, igazi családi kutya, gyermekek mellé is ajánlják.
Kiállításokra viszik, többszörös díjnyertes, engedelmességi vizsgával rendelkezik, továbbá folyamatban van a terápiás kutya kiképzése. A
most 2,5 éves kutya, kölyök korától kezdve jár kutyaiskolába, rengeteg feladatot tud végrehajtani gazdája vezényszavára. Különböző jelekre
ült, feküdt, ugatott, tárgyat belehelyezett dobozba, játékot visszahozott, vizes flakont felvett és a gazdája kezébe adott. Az idősek megsimogathatták, jutalomfalatot adhattak neki.
Mégegyszer köszönjük Mészáros Ildikónak és kutyájának, hogy egy kis vidámságot hoztak a délelőttünkbe.
Baloghné Móczár Gabriella
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
Üllés Nagyközségi Képviselőtestület –
előző híradás óta – egy ülést tartott.
Június 5-én rendkívüli, nyílt ülésre
került sor.
Az ülés keretében a képviselők döntöttek:
– az Önkormányzati Konyha Alapító Okiratának módosításáról – a konyha új neve:
Üllési Önkormányzati Konyha,
– a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „üllési szociális étkeztetési ellátás minőségi
színvonalának emelése a helyi szolgáltatási körülmények javítása érdekében” című
projekt kapcsán (a projekt keretébe tartozó
építési munkálatok – az Üllési Önkormányzati Konyha korszerűsítése – kivitelezésével
a testület a Berill Invest Kft.-t (6724 Szeged,
Árvíz utca 40.) bízza meg az ajánlatban megjelölt 32.312.083 Ft nettó összegben.),
– a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény módosított társulási megállapodásának elfogadásáról,
– A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának
módosított társulási megállapodásának elfogadásáról,

– A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának módosított társulási megállapodásának elfogadásáról,
– A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének megszüntetéséről,
– A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának módosított
társulási megállapodásának elfogadásáról,
– a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Társulása Társulási Tanácsába delegált tag, és a helyettes személyéről (delegált
tag: Nagy Attila Gyula polgármester és Tóth
András alpolgármester, helyettes személye:
Maróti Mihály és Dudás János Zoltán),
– Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsába delegált tag és helyettes
személyéről (delegált tag: Nagy Attila Gyula
polgármester, helyettes személy: Tóth András alpolgármester),
– Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsába delegált tag, és
a helyettes személyéről (delegált tag: Nagy
Attila Gyula polgármester, helyettes személy: Tóth András alpolgármester),

– A Homokháti Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról,
– LEADER fejezetének – „Több települést érintő tradicionális rendezvények és
kapcsolódó beruházások támogatás” című
pályázat benyújtásáról.
A képviselők a június 5-i ülést ezt követően zárt keretek között folytatták tovább.
A június 5-i zárt ülésen a képviselők
döntöttek:
– a Déryné Kulturális Központ vezetője közalkalmazotti jogviszonyának – közös
megegyezéssel, 2013. július 1-jével történő
– megszüntetéséről.
(Az ülések anyagát, előterjesztéseit a
Polgármesteri Hivatal titkárságán, a jegyzőkönyveket a www.ulles.hu honlapon a
Képviselőtestület menüpont – 2013. Képviselőtestület jegyzőkönyvek alpont alatt tekinthetik meg)
Nagy Attila Gyula
polgármester

KÖZLEMÉNY –

GÁZSZÜNETRŐL
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,hogy
önkénteseket

vár, nemtől, életkortól, iskolai végzettségtől függetlenül tevékenysége, és persze egymás
támogatásához.
Várjuk azok jelentkezését is, akik alkalmanként igényelnék az önkéntesek segítségét (pl.:
bevásárlás, kerti munka, fűnyírás, gyermekfelügyelet, korrepetálás, takarítás).
Ha kedvet érzel az önkéntes munkához, jelentkezz a teszvesz.egyesulet.ulles@gmail.com
email címen, amelyben írd meg a jelentkező nevét, lakcímét, életkorát, telefonszámát, email
címét (kiskorúaknál a szülő telefonszámát és email címét) és azt, hogy milyen feladatokat
vállalnál szívesen önkéntesként.
Az önkéntesek segítségét kérők jelentkezését is a fenti email címen várjuk névvel, lakcímmel, telefonszámmal, a feladat megjelölésével.

2013. július 2-án 10 és 14 óra
közötti időszakban
Üllésen gázszünet lesz – mivel az ÉGÁZDÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. karbantartási
munkát végez.
A gázszolgáltató kéri a lakosságot, hogy
a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti
időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárva
tartani és a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.

Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
Cím:6794 Üllés, Makarenkó utca 7.
Telefon: +36 30 248 4520
Email: merita2011@gmail.com

EGYESÜLETI HÍREK!

HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA
Nap

Délelőtt

Délután

Hétfő

8 – 11 óráig

14 – 17 óráig

Szerda

8 – 11 óráig

Szombat

14 – 17 óráig
9 – 17 óráig
20

Értesítem a Mozgáskorlátozott Egyesületi tagokat, hogy a következő összejövetelünk
2013. július 19-én péntek 15 órakor lesz az
Alkotóházban, csapatépítő közös főzés keretében. A jelentkezéseket július 15-ig kérjük
leadni Vassné Gyuris Mártánál a 06-30/4492089-os telefonszámon. Továbbra is várjuk
új tagok jelentkezését és szívesen fogadjuk
támogató tagok csatlakozását is.
Tisztelettel: Lapuné Füredi Andrea
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MEGEMLÉKEZÉS,
KÖSZÖNET

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – JÚLIUS
Rendelési idő:
hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti Állatorvosi
Rendelőnél
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996,
06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2013. július 6-7.
Dr. Papp Zalán
06/20/973-9149, 06/30/239-2996
2013. július 13-14.
Dr. Müller Károly
06/30/205-9086
2013. július 20-21.
Dr. Máthé Ellák
06/30/638-6740
2013. július 27-28.
Dr. Hursán Mihály
06-30/998-6139

A NYÁRI BETAKARÍTÁSI MUNKÁK TŰZVÉDELMI
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Üllési Alapszervezete június 3-án a Kettőskeresztnél, koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Magyarországra kényszerített trianoni békediktátum aláírásának
évfordulóján. A rendezvény vendége volt
Jámbor Nándor, országgyűlési képviselő.
Az Üllési Jobbik ezúton köszöni meg annak a maroknyi embernek a részvételt, akik
évek óta kitartanak, s közösen emlékezhettünk a gyalázatos történelmi eseményre, a
kitörölhetetlen nemzeti tragédiára.
Kihasználva az alkalmat és a lehetőséget; szintén köszönetet mondunk Nagy
Róbertnek, a Déryné Művelődési Központ
leköszönő vezetőjének, rendezvényeink lebonyolításában nyújtott technikai segítségéért.
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Üllési Alapszervezet

FALUKERÜLŐ
KERÉKPÁRTÚRA

2013

Június első szombatján, bizonytalan
időjárási körülmények között rendeztük
meg a falunapi kerékpártúrát. Az eső lába
végig lógott, ennek ellenére a két évestől
a hetvenöt évesig 39 résztvevővel vágtunk
neki a 11 km-es távnak. Az útviszonyok
kedvezőek voltak, a dűlőutakon könnyű volt
tekerni a pedálokat, még a legkisebbeknek
is. Csak néhol kellett a víztócsákat kerülgetni. Délnyugati irányban, jó nagy körívben
kerültük meg a falut, s visszaérkeztünk a
kulturális központ elé, ahol a kerekezők egyegy Sportszelettel pótolhatták az elvesztett
kalóriákat.
A vasárnapi sorsoláson Ágostonné Szaniszló Ildikó személyében talált gazdára a
nyereménybicikli. Gratulálunk Neki! A lelkes
„drótszamarasokat” jövőre is várjuk falukerülésre.
Tóthné Tóth Erika
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ELŐÍRÁSAI
A nyári betakarítási munkák amellett,
hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell
felkészülni, különösen fontos a betakarítási
munkálatokban résztvevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi
hulladékok égetésére vonatkozó szabályok
ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.)
BM rendelet tartalmazza.
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek
megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő
hatályos szabványoknak és jogszabályoknak
megfelelő tűzoltókészülékkel is ellátott erőés munkagép, valamint egyéb jármű vehet
részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát
a betakarítást megelőzően az üzemeltető
elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett
időpontját nyolc nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be
kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő nyolc
napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő
éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer.
Az aratást lehetőleg közút, illetőleg
vasútvonal mentén kell először elvégezni,
ezek mellett legalább három méter széles
védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen
védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a
gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter
távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt
tartani, gabonatáblán még a járművek, erőés munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad
dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni,
ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást

végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy
az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis
az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra
lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg
az ezer négyzetmétert, és a szabadban öszszerakott kazlak között legalább húsz méter
távolságot kell tartani, közúttól és erdőtől
legalább huszonöt méterre kell elhelyezni
ezeket.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
Amennyiben jogszabály lehetőség ad a
tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24
órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi
kirendeltségen írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani.
A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak tarlómaradványt
lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos.
Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása
esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektárnál
nagyobb területek égetését szakaszosan kell
végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető. Az égetés
idején a területtől függetlenül legalább egy
traktort ekével a helyszínen készenlétben kell
tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani.
Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és
az izzó, parázsló részeket el kell oltani.
A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy megtörtént-e az előzetes
bejelentés. Az előírások megsértése esetén
a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző
ellen eljárás kezdeményezhető.
A érvényben lévő tűzvédelmi szabályokat minden esetben be kell tartani.
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TRIANON ÚJRATÖLTVE
AZ ÜLLÉSI SZENT
PÁL PATIKA HÍREI
– A gyógyszertárban állandóan kaphatók jelentős árengedménnyel vény nélküli
gyógyszerek, gyógytermékek. Jelenlegi akciónk 2013. július 31-ig tart. A termékekről
plakátokon tájékozódhatnak a gyógyszertárban és az orvosi rendelőben.
– Ingyenes vérnyomás- és vércukormérést végzünk. Várjuk jelentkezésüket, időpont egyeztetés szükséges.
– Folyamatosan végzünk arcdiagnosztizálást. – Időpont egyeztetés szükséges. Széles választékunk van Schüssler -féle sókból.
– Lehetőség van használt vérnyomásmérők cseréjére. Az OMRON cég új készülékei
jelentős árengedménnyel kaphatók csere
esetén.
– Az állatgyógyászati készítmények választékát folyamatosan bővítjük.
– Szeretnénk azon betegeinknek segíteni, akik valamilyen okból nem tudnak a
gyógyszereikért eljönni.
Kérésre, egyeztetés után gyógyszerész
kolléganő házhoz szállítja a gyógyszereket.

Június elején minden idők egyik legnagyobb árvize zúdult végig az országon. A
Duna áradása Rajkától Mohácsig, több mint
tíz napon keresztül borította fel az élet normális menetét, alakította át a hétköznapokat.
Bár a politika ocsmány módon próbált
a vízzel együtt a homokzsákok közé folyni, az egymáson való segítés szándéka és
fontossága felülírt mindent. A természeti
katasztrófa elleni védekezés összefogta a
rengeteg dologban ellentétesen gondolkodó embereket, s ott, a gáton újra és újra
megfogalmazódott bennem; milyen jó magyarnak lenni.
Minket, magyarokat a történelem során
annyiszor ütöttek, vertek már, hogy lassacskán hozzászoktunk, sőt az állandó ócsárlást
annyira beépítettük nemzeti én-képünkbe,
hogy hajlamosak vagyunk magunkat is folyamatosan lesajnálni. Pedig nem kellene!
Hisz, ahogy a márciusi ítéletidő, most az
árvíz is bebizonyította, hogy vészhelyzetben
– amikor nincs mesterséges ködösítés és világos, hogy ki vagy mi az ellenfél –, összefog
a magyar.
De a bennünk rejlő, és hazaszeretetből
táplálkozó összefogás, ami az árvíz kapcsán most előjött, képes-e újból egységbe
kovácsolni a magyarságot, az újabb, minden természeti csapásnál nagyobb veszély
közeledtével? Ugyanis az árvíz elvonult, de
a földtörvény a nyakunkon, s ha ezt a csa-

tát elveszítjük, Magyarország gyakorlatilag
megszűnik létezni.
Amikor e sorok íródnak, még nem ismert
miképpen alakul a földtörvény zárószavazása.
Viszont kétségem sincs a felől, hogy amikor a
Tisztelt Olvasó majd kezébe veszi ezt a lapot,
már megtörtént és megismétlődött a magyar
föld alkotmányos védelmének teátrális leszavazásakor megtapasztalt hazaárulás, a sokadik vörös és narancsos összeborulás.
Mint ismeretes, a jelenlegi földtörvénytervezet némileg korlátozva, de lehetővé
teszi az Európai Uniós-s állampolgárok és
gazdasági társaságok földvásárlását, ezáltal
Magyarország külföldi és belföldi tőkeérdekeltségek termelőeszközévé válik. Magyarul;
így kényszeríti az EU jogrendje hazánkra a
második (vagy éppen sokadik) Trianont.
A döntés, valamint az azzal járó felelősség
a kormány és a mögötte álló kétharmados
fülkeforradalmi parlamenti többség kezében
van/volt.
Akié a föld, azé az ország. Tudja ezt a
globalista háttérhatalom, s tudják ezt annak
szolgalelkű helytartói. Így válik a drága magyar föld, szeretett hazánk árucikké, piaci folyamatok tárgyává, nevükben magyar vagy
akár külföldi oligarchák tulajdonává.
A Dunát legyőztük, de ha egyszer eladjuk, a föld nem jön vissza. Ezt tudatosítsuk
magunkban.
Dobi Zsolt

A GOMBÁS MEGBETEGEDÉSEKRŐL
A gombák gyakorlatilag bárhol megjelenhetnek. Megtelepednek a bőrön, a gyakran
összezáródó testhajlatokban, ujjközökben,
körmökön, nyálkahártyán, szájban, nyelven,
nemi szerveken, nyelőcsőben, gyomorban,
belekben, egészen súlyos esetekben a vérben is előfordulhatnak.
A lakosság mintegy 50%-a szenved aktuálisan valamilyen gombás fertőzéstől. A
mycosis (gombás fertőzöttség), a magyar
lakosság 80%-ának véréből kimutatható.
Rizikófaktorok:
– Meleg, párás időjárás
– uszoda, strand, közös zuhanyozó
– rosszul szellőző cipők
– fokozott izzadásra való hajlam, száraz bőr
– antibiotikumok szedése
– cukortartalmú ételek, italok fogyasztása
– alváshiány
A lábgomba tünetei:
– felázott, berepedezett, vörösödő bőr a lábujjak között
– száraz hámlás, makacs gyulladás
– körmök megvastagodása, elszíneződése
– sárga felrakódás a körmök alatt.
Kezelési lehetőségek:
– fertőtlenítő spray, ecsetelők

–
–
–
–

gombaölő kenőcsök és tabletták
körömlakkok
vizes helyek kerülése
természetes anyagból készült zokni használata
– a bélflórát karbantartó ételek és C-vitamin
fogyasztása.
Sokak visszatérő gondja, hogy a gombafertőzések kezelésére egyszer már bevált
szer legközelebb hatástalannak bizonyul, ám
szerencsére több készítmény közül is választhatunk. Azt azonban mindenképp fontos
tisztázni, bizonyos esetekben jobb orvoshoz
fordulni. Létezik ugyanis olyan gombaellenes
gyógyszer (szájon át szedhető, vényköteles),
amely szív-és májbetegségek esetén, illetve
terhesség vagy szoptatás alatt nem alkalmazható.
Akkor is haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, ha a fertőzött terület begyullad vagy
gennyesedik,
ha a lábgomba mellett más testtájékon
kiütések mutatkoznak, illetve ha valaki cukorbeteg vagy lábszárfekélye van.
Az ismert, vény nélkül is kapható, illetve
vényköteles készítmények mellett az irodalom sok természetes anyag hatékonyságát

is említi, közéjük tartoznak pl. grapefruitmagcseppek, a rozmaring-, majoranna-, fahéj-,
levendula-, szegfűszeg-, borsmenta- és teafaolaj, valamint a fokhagyma- vagy körömvirág kivonatot tartalmazó készítmények. A
kezeléshez 20-30 csepp olaj hozzáadásával
készítsünk lábfürdőt.
Fontos tudni, hogy a gombafertőzés a
sikeres kezelés után is visszatérhet, a megelőzésért azonban sok mindent tehetünk mi
is. Ne hordjunk szűk, illetve olyan lábbelit,
amelybe beleizzad a lábunk, és két viselés
között hagyjunk legalább 24 órát a száradásra. Ha lehet, pamutzoknit válasszunk,
itt is lényeges, hogy az izzadt ruhadarabot
mielőbb cseréljük. Kisollót, zoknit senkivel
ne cseréljünk, fürdőbe, strandon mindig
papucsban közlekedjünk. Jó ötlet, ha a fertőzésre hajlamosak esténként, fürdés után
szárazra törölt lábukat kezelik a már említett
készítmények valamelyikével.
Sok szeretettel várjuk kedves betegeinket!
Reméljük, hogy tanácsainkkal elősegítjük gyógyulásukat!
Szent Pál Patika dolgozói
(forrás: Gyógyhír magazin 2013. májusi száma)
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INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

MEGHÍVÓ


SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára,
akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük
során.
Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van,
illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük,
jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06(1)342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

FELHÍVÁS!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy roszszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás
megelőzése érdekében
TÁMOP – 5.6.1.C – 11/2 – 2011 - 0023

Tisztelt Érdeklődő!

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Csongrád Megyei Szervezete tisztelettel meghívja Önt
bűnmegelőzési programsorozatának üllési előadására, melynek
témája:
Mit tehetünk az áldozattá válás megelőzése érdekében?
Rendezvény helyszíne
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
6794 Üllés, Radnai u. 22.
Rendezvény időpontja
2013. július 04. (csütörtök)
13.00 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szeged, 2013. június 12.

Herczeg Anna
szakmai koordinátor

Cím:1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

SÓS SÜTI SÜTŐ VERSENY!
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület Sós süti sütő versenyt
hirdetett a Nyárindító Napok keretében.
A versenyre szép számú induló nevezett be: összesen 8 fő mérte össze sütőtudományát.
A kész pogácsákat szakavatott zsűri kóstolta sorba, és a sós sütik ízére, küllemére, állagára vonatkozó pontozással hozta meg a nehéz döntést.
A zsűri tagjai voltak: Maróti Róbertné, Ágoston Katalin, Gábor Sándor, Kocsis Tibor –
ezúton is köszönjük nekik a közreműködést.
A sütiket a Falunapon résztvevők is megízlelhették, jelképes összegért szombaton megvásárolhatták. (a díjazottak számára átadott jutalmakat az eladott pogácsák bevétele fedezte).
A verseny eredménye a vasárnapi eredményhirdetés keretében került kihirdetésre:
I. helyett
Tanács Zoltánné
– Wesselényi utca 6.
sajtos pereccel,
II. helyett
Bozsák Zoltánné
– Huszár utca 42.
sós kiflivel,
III. helyezett Ótottné Vörös Zsuzsanna – Vásártér utca 7.
szezámmagos pogácsával
Különdíjjal jutalmaztuk Fodorné Bodrogi Juditot (Móra Ferenc utca 55.), aki nagyon finom sajtos kiflit sütött.
Az I-III. helyezettek és a különdíjjal jutalmazott versenyzők értékes ajándékokat kaptak, azonban a többi résztvevő sem távozott üres
kézzel – nyakláncot vehettek át.
A verseny lebonyolításában nagy szerepe volt Vass Amarillának, aki fogadta a nevezéseket, szolgáltatta a főbb alapanyagokat, és vette
át a kész pogácsákat. Köszönjük Neki is!
Tesz-Vesz Vezetősége
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FALUNAPI EREDMÉNYEK
Palacsintaevő verseny:
Ovis kategória
I. Ágoston Nilla (4db)
II. Zsemberi Pisti (3db)
III. Berczeli Lili (2db)
Gyerek kategória
I. Dávid Norbert (13db)
II. Bigors Norbert (12db)
III. Berta Gábor (10db)
Felnőtt kategória
I. Zsemberi István (15)
II. Kun Tamás (11db)
Összesen: 25 fő indult a versenyen
Asztalitenisz verseny
Felnőtt kategóriában
I. Bódi Zoltán
II. Kádár- Németh Ádám
III. Molnár Gábor
Gyermek kategória
I. Csányi Bendegúz
II. Lapu Dávid
III. Bálint István
Falunap Kupa
„Öreg Fiúk” kispályás labdarúgó bajnokság
I. Vén Fecskék (Kistelek)
II. Joker 1
III. Medvék
IV. Csak Csajok (Mórahalom)
V. Joker 2

Gólkirály: Jójárt Tamás
Legjobb játékos: Erdélyi József
Legjobb kapus: Sziládi Sándor
Falunap Kupa
Kispályás labdarúgó bajnokság
I. Atleticó
II. Zöld Sarok
III. M.I.T.
Legjobb kapus: Szalai Valentin
Legjobb játékos: Ferenczi Gábor
Gólkirály: Széll Róbert
Falunap Kupa
Gyerek Focitorna
I. The Avengers
II. Busters
III. Arany Ászok
Gólkirály: Gődér Gábor
Legjobb kapus: Ótott Bence
Legjobb játékos: Czékus Marcell
Falunapi sakk verseny
Gyermek kategória
Lány: I. Gyuris Alexandra
I. Farkas Laura
Fiú: I. Magony Milán
I. Santana Alberto
Felnőtt kategória
I. Gábor Géza
II. Balogh Mihály
III. Seres Lajos

IV. Zámbó Péter
V. Kőhalmi László
VI. Kálmán Dezső
VII. Rácz István
VIII. Rabi Mihály
„Pásztorételek” Főzőverseny
I. Farkas Zoltán és Csapata
II. Pandúrok
III. Polgárnyulak
Különdíj: Főzőbanda
Köszönjük Vér Istvánnénak és Hugyeczné Évinek a „Falu ebédjé”-nek elkészítését.
A 2013-as üllési Nyárindító napok támogatói:
Czékus-Bau Kft., Bozsity Bt., Stabil Sped
Kft., Maróti Heg-Szi Kft., Péter Mihály E.V.,
Németh Tibor E.V., F-Z Team Kft., Üllés
Község Képviselő-testülete, Remény Nagycsaládos Egyesület, Tesz-Vesz Közhasznú
Egyesület, Polgárőr Egyesület, Lóbarátok
Egyesülete – Üllés, Bali Aktív Kft., AGRÓNA
Szövetkezet.

A VÍZ TUDATOS KRISTÁLYAI

AZ IMA HATALMA LÁTHATÓVÁ VÁLIK –SUSAN BARBER
Valóban képesek vagyunk meggyógyítani az Anyaföldünket jó szándékkal, szeretettel és tudományosan megalapozott imával. De van még egy kritikus összetevő: a
hit. Mivel jobb „egyszer látni, mint százszor
hallani”, igyekeztünk megtalálni a legegyszerűbb és legmeggyőzőbb képeket, melyek azt
mutatják be, hogy a gondolataink, szavaink
és érzéseink hogyan hatnak az úgynevezett
fizikai tárgyakra, még molekuláris szinten is.
Az alábbi képen a tiszta víz megfagyott kristálya
látható, mely fényes, csillogó hatszöget formál. De
az emberi gondolatokra és
érzelmekre adott válaszként a vízkristályok
különböző formákat vehetnek fel. Ez a cikk
Masaru Emoto Japánban végzett csodálatos munkáját mutatja be. Az itt bemutatott
fényképeket a „The Messages of Water”
(A víz üzenetei) című nagyszerű könyvből
vettük. Ha megismerkedünk Emoto munkáival, ez örökre elűzi a kétségeinket, ha még
maradtak egyáltalán, azzal kapcsolatban,
hogy a gondolataink hatnak a környező világra. Emoto a világ minden pontján kutatja
a gondolatok, szavak és zene vízmolekulákra
gyakorolt hatását. Az itt következő leírás a
fentebb említett könyvből származik.
A képen egy megfagyasztott vízminta
látható, melyet a Japán Fudzsivara tóból

vettek. Mint látjuk, a víznek
sötét és formátlan, kristálytalan struktúrája van.
A próba vétele után Kato
Hoki atya a Jyuhouin székesegyház főpapja egy óráig imádkozott a tó
partján. Ezt követően újból mintát vettek a
vízből, lefagyasztották és mikroszkópon keresztül lefényképezték. Mint
a képen látható, a változás
megdöbbentő. Az előző próba ronda masszája helyett,
tiszta, fényes-fehér hatszögű
kristályokat látunk.
Ez a kép a „megmunkálatlan” desztillált vizet mutatja be. Többféle desztillált víz
mintái különböző alakzatokat
mutattak, de azok sohasem
voltak kristályok. Ezt követően ezeket a mintákat eltérő „megmunkálásnak” vetették alá,
vagyis a vizet tartalmazó üvegek oldalára
címkéket ragasztottak fel, melyekre különböző szavakat és neveket írtak.
Amikor a desztillált vizet
tartalmazó üvegre a „köszönöm” szót ragasztották,
a kristályok alakja hasonlított arra, mint amikor Bach
„Goldberg variációi” című művét játszották
le a víznek.

Íme, még néhány hatás, amit Emoto felfedezett a munkája során.
A tiszta hegyi forrásokból származó víznek csodálatos kristályszerkezete van, míg
a szennyezett vagy állott víz kristályai deformáltak és elhajlottak.
A gyógyítás és a mindennapi jólét szempontjából is nagy jelentősége van a negatív
szavak és gondolatok vízkristályokra gyakorolt hatásának. Amikor a desztillált vizet
tartalmazó üvegre az „Adolf
Hitler” nevet ragasztották ezt
az eredményt kapták.
Masaru Emoto képei tanítanak minket.
A látottak alapján emlékezni fogunk, hogy
még, ha nem is látszódik szabad szemmel
azonnali változás, akkor is van hatása a gondolatainknak és imáinknak. Mikor szeretettel gondolunk a testünkre, az válaszol rá. És
mikor szeretetet küldünk a Földünknek., Ő is
válaszol. Testünk 70 %-a víz. A Földünk felszínének 70%-át víz borítja. Saját szemünkkel láttuk a bizonyítékát annak, hogy a víz
egyáltalán nem halott, hanem igenis élő és
képes válaszolni minden gondolatunkra és
érzelmünkre. Talán most, hogy ezt láttuk,
elhisszük, hogy képesek vagyunk meggyógyítani a világot és magunkat, felhasználva
a gondolataink és érzelmeink feletti hatalmunkat.
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HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÜLLÉSI TAGINTÉZMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA - III. RÉSZ
A Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézményében működő szociális alapszolgáltatások
közül most a közösségi pszichiátriai ellátás, támogató szolgálat és a tanyagondnoki szolgálat kerül
bemutatásra. A következő számban (befejező
rész) a szociális étkezés, illetve a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat kerül bemutatásra.
Közösségi pszichiátriai ellátás
A közösségi pszichiátriai ellátás a Homokháti
Szociális Központban az Ásotthalmi Tagintézményhez kapcsolódóan történik, a Tagintézmény
szakmai vezetésével valósul meg.
A közösségi ellátás célja elsősorban az, hogy
a kliens a segítő közreműködésével a mindennapi
élethez szükséges készségeit megtartsa, fejleszsze, továbbá konfliktusait, problémáit a szociális
környezetét megtartva legyen képes rendezni. Ide
tartoznak azon szolgáltatások, melyek a megkereső munkát, a különböző ellátások felé megjelenő motiválást segítik elő. A közösségi ellátás
eltér mind feladatában (szoros együttműködést
kíván az egészségügyi ellátással), mind gondozási módszerében a hagyományos ellátási formák
alkalmazásától. A szolgáltatás célcsoportjába
nemcsak a problémával küzdő személy, hanem
közvetlen családja is beletartozik. Elsősorban a
saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú
pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és
akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük
javításában igényelnek segítséget.
A közösségi ellátás a következő szolgáltatásokat biztosítja:
– a készségek, képességek felmérése, életviteli készségek fejlesztése, megtartása,
– az egyén pszichiátriai betegségének ismeretében az állapotváltozás követése, s a változásnak megfelelően szakmai segítségnyújtás,
beavatkozás,
– az ellátott személy és a család számára felvilágosítás nyújtása és a jobb megértés biztosítása, az adott mentális betegségről, a gyógyszeres
és egyéb terápiákról, azok céljairól, eszközeiről és
lehetőségeiről, egyéni esetkezelés alkalmával az
egyéni célok elérése érdekében a problémák feltárása, és azok megoldásának elősegítése,
– az ellátott személy rehabilitálása korábbi
környezetébe,
– információ nyújtása az ellátott számára az
ellátórendszerek különböző szolgáltatásairól,
– szabadidő hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egyéni szükségletei alapján egyéb
szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségek
biztosítása (nyugdíjas klub, rendezvények, stb.)
– a közösségi gondozó együttműködési megállapodás alapján az egészségügyi és szociális,
szervekkel az ellátott érdekében együttműködik
Az Üllési Tagintézményben szakképzett gondozó látja el a feladatokat napi 4 órában, akihez bizalommal fordulhatnak az ellátást igénylők. Az ellátás
térítésmentes, a kérelmet írásban, az erre rendsze-
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resített nyomtatványok kitöltésével lehet kérni.
Támogató szolgálat
A támogató szolgálat esetében Bordány a
gesztor település, de a feladat ellátása Üllésen
történik. A feladatot egy fő szakképzett gondozó
látja el. A támogató szolgáltatás igénybevétele
során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. A súlyosan fogyatékos
személynek a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban
részesülő személy.
A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet az
ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló
határozattal vagy más okirattal, illetve az ellátás
megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos
személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása révén.
A támogató szolgáltatás feladata:
– a fogyatékosság jellegének megfelelően
különösen az alapvető szükségletek kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz
való hozzájutás biztosítása (speciális személyi
szállítás, szállító szolgálat működtetése),
– az általános egészségi állapotnak és a
fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő
tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
– információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
– segítségnyújtás a fogyatékos személyek
kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
– egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
– segítségnyújtás a fogyatékos emberek
társadalmi integrációjának megvalósulásához,
valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a
szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú
részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
– a fogyatékos személy munkavégzését,
munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.
Az ellátás térítésmentes, a kérelmet írásban,
az erre rendszeresített nyomtatványok kitöltésével lehet kérni.
Tanyagondnoki szolgálat
A tanyagondnoki szolgálat Üllés Nagyközség
Önkormányzatának fenntartásában működik. Három tanyagondnok látja el a feladatokat, a kül-

terület ezért 3 körzetre van felosztva közöttük. A
feladat ellátása Suzuki Ignis, Tata Telcolin gépjármű és egy Mercedes Vito kisbusz segítségével
történik.
Az 1993. évi III. szociális törvény 60.§-a alapján: „A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy
egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint
egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű
szükségletek teljesítésének segítése.”
A tanyagondnoki szolgálat feladatai többek között:
– közreműködés az étkeztetésben
– a házi segítségnyújtásban
– a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
– közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
– az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban
– tömegközlekedéshez való hozzájutásban
– a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése
– egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
– gyermekszállítás, óvodások, iskolások,
sportolók szállítása
– egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
– önkormányzati feladatok megoldását segítő szolgáltatások, ételszállítás önkormányzati
intézményekbe (bölcsödébe, óvodába, erdei iskolába )
– intézményi, önkormányzati információk
közvetítése
– téli tüzelő, takarmányok beszerzése és hazaszállítása
– bolti bevásárlások,
– gyógyszerek, segédeszközök felíratása,
kiváltása, kiszállítása
– hivatalos ügyintézések, befizetések lebonyolítása
Az ellátás térítésmentes, a kérelmet írásban,
az erre rendszeresített nyomtatványok kitöltésével lehet kérni a külterületen élőknek.
Amennyiben bármelyik ellátással kapcsolatban kérdése merül fel, kérem keresse fel a Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézményét
személyesen Üllés, Radnai u.22. szám alatt, vagy
telefonos elérhetőségeinken: 62/639-500, 06-30349-5469.
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ
Üllési Tagintézménye
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GORI ÉS CSIMPI ESETE…

ÖREGFIÚK FOCIJA

(MŰMESE, KÉPZELT FÖLDRAJZI HELYEKEN)

Valamennyi cirkusz igyekszik látványosat, szépet bemutatni a közönségnek, mert
pénzre mindig szükség van, ugyanakkor ez
dicsőséget ad a szervezőknek, vezetőségnek.
Csúcsratesz úr volt a direktor a Csúcscirkuszban. Nagyon igyekeztette az ott dolgozó
embereket, majmokat egyaránt. Ő viszont
igazi „Vezér” volt, a szervezésen kívül nem
nagyon csillogott más tevékenységből –
tornából felmentett volt szegény. Vezetni,
igazgatni viszont szeretett, ebből dicsőség
származott, ezt pedig rendkívülien élvezte.
Témecsekben léptek fel a műsorukkal.
Fergeteges, látványos bemutatót tartottak
az egyik évben nyár elején. Gori és Csimpi
majmok is felléptek, teltház előtt mutatták
be a tehetségüket. Köteleket másztak függőlegesen – megfelelő magasságban oldalra
ugrottak sorozatban a felfüggesztett köteleken – természetesen repülve, oda – vissza,
szaltózva le a talajra. Innen kerékpárra ugrottak. Gyors tekerésbe kezdtek, a kormányon
kézállásba lendültek. A sebesség lassulása
után újra tekertek, megálltak. A színpadrendezők hengeres akadályokat gördítettek az
előadótérre, és ezeket ugrotta, repülte át
Gori és Csimpi a kerékpárral.
A közönség szünet nélkül tombolt. A nagyon képzett szőrös „emberkék”, mint a művészek előre léptek a színpadon, mély meghajlásokba kezdtek. A taps még fokozódott,
amikor kerékpárjukat bal és jobb kezükbe
fogták, oldalsó középtartásba, majd magas
tartásba emelték.
Csúcsratesz igazgató is akart a dicsőségből, a műsor folytatására, ismétlésére
inspirálta a „művészeket”. Ők erre fityiszt

mutattak, majd lábaikkal rúgást imitáltak a
direktor felé.
A közönség hirtelen elhallgatott, majd
újra nagy tapsolásba, ovációba tört ki – a
majmok mellé állva. Az igazgató úr „eltűnt”.
A cirkusztársulat 3-4 nap múlva vándorútra kelt. Útjuk a Silipen keresztül vezetett,
június eleje volt. Kellemes időjárás tavaszi
– nyári illata árasztotta el a tájat. Gori és
Csimpi egyet gondolt – irány a nyári szabadságra, vagy véglegesre. A karaván a kanyarokban lassan haladt. Ezt kihasználva „repültek” a szabadba, behatoltak az erdő mélyébe.
Kedvükre választhattak a friss növényzetből.
Éjjelente egymáshoz simultak, melengették
egymást. Nappal túrázásba kezdtek. Ekkor
látták meg, hogy a kerékpárutakon fiatalok
karikáznak. Goriban és Csimpiben felidéződött a hajtási szenvedély. A kívánalom teljesült, mikor egy fiatal pár épp arra kerekezett.
Mivel a táj szépsége lenyűgözte őket, letámasztották a kerékpárjukat és rövid sétára
indultak.
A két majom ezt látva ott termett és
elkarikázott a cirkuszi karavánúti céljával ellentétes irányba.
A gyönyörködő pár abbahagyta a természet csodálatát, most a kerékpárjukkal távozó „artistákra” lettek figyelmesek, s közben
rádöbbentek, hogy futhatnak a járművük
után.
Ugyanakkor együtt éreztek a távozókkal,
gondolatban jó utat kívántak nekik, s arra
gondoltak, hogy szabadság kell mindenkinek, mindenek felett!
S. L. Nyugd. Ped.
2013.06.17.

2013. június 1-jén 8 órakor kezdtek gyülekezni a csapatok a műfüves pályánál. A
szemerkélő eső ellenére minden benevezett
csapat megjelent.
9 órakor a Nyárindító Napok jegyében
Nagy Attila Gyula polgármester nyitotta
meg a mérkőzéseket. Sportszerű játékra és
sikerre buzdítva a csapatokat. A játékosok a
Kistérségből érkeztek. Mórahalomról a Csakcsajok már-már hazajárnak, évek óta színesítik a foci színvonalát. Kistelekről a Vén
fecskék először képviseltették magukat igen
színvonalas focival. Az üllési csapatok is
igen derekasan állták a csatát. Igaz az idén,
nem sikerült megtartani a vándor kupát, de
ígérték jövőre mindent megtesznek azért,
hogy visszaszerezzék.
Köszönet a sportszerű és igazságos bírói
munkáért Dér tanár úrnak és Hencz úrnak
Ruzsáról, Lajkó Laura bíró asszisztensi munkájáért, a polgármesteri hivatalnak a támogatásért, Maróti József (CBA) felajánlásáért
a fiúk nem kis örömére, Szalai Gézának a
finom birka pörkölt elkészítésért, melyet jó
hangulatban fogyasztottak el a részvevők a
meccsek után.
Eredmények: I. Vén fecskék
II. Joker 1
III. Medvék
Legjobb kapus: Erdélyi József
Játékos: Sziládi Sándor
Végül köszönet azoknak, akik az iskola
udvarán rendben otthagyott asztalokat és
székeket szétdobálták. Üzenjük nekik, inkább
sportban vezessék le felesleges energiájukat.
Lapu Csaba

KÖNYVTÁRI HÍREK
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár olvasásnépszerűsítő programsorozatot indított Olvasó Dél-Alföld – Olvasás (megye)
határok nélkül címmel. Az olvasáskultúra fejlesztő kampány megvalósítását TÁMOP-3.2.4.B-11/1 pályázat teszi lehetővé.
Ennek keretében megvalósuló olvasási vetélkedő részeredményeként a megye települései között Üllés község lett a megye legtöbbet
olvasó települése és ajándékként meghívhattuk a szegedi Miniszínházat, melynek műsorán nagyon jól szórakoztunk.
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TAVASZI PROGRAMOK A BÖLCSŐDÉBEN
A tavaszi hónapokat is próbáltuk a bölcsődés gyermekek számára változatosabbá tenni.
Nekik is bérletük volt a Truffaldino bábszínház nagyon szép előadásaira, amit az óvodában tekintettek meg.
A Csiga duó előadását ők is nagyon élvezték, nemcsak a nagyobb gyermekek. Ugrándoztak, táncoltak felszabadultan.
A gyermekek nagyon örülnek, amikor szüleikkel együtt tevékenykedhetnek a bölcsiben.
Erre adtunk többször is alkalmat az utóbbi időben.
Május elején, egyik délután az anyukákat hívtuk el, hogy egy kis
időt játékkal, mondókázással tölthessenek el együtt, gondtalanul a
gyermekükkel.
A gyermeknapot szintén a családokkal együtt ünnepelhettük.
Ez alkalomból először egy kis zenés műsorral kedveskedtünk.
Gyermekdalokat és népdalokat citeráztak: Nagy Laura és Maróti

Ádám. Talpalávalót húzott a Rézhúros Banda: Kuklis Zoltán, Jernei
Bálint, Dankó András közreműködésével.
A műsor után lovas kocsikázásra is volt lehetőség Balogh Feri
bácsival.
Köszönjük Neki és az előadóknak is, hogy általuk színesíthettük
a nap programját.
Olyan programot is szerveztünk, ami csak a szülőknek szólt. Meghívtuk a leendő kiscsoportosok óvónénijeit, akik egy kis ismertetőt
adtak a szeptemberi óvodakezdéssel kapcsolatban, majd kötetlenül
folyt a beszélgetés.
Június elején egy kis ünnepséget tartottunk azoknak a gyermekeknek és szüleiknek, akik augusztus végén búcsút vesznek tőlünk.
Bokor Józsefné bölcsődevezető

KÉPES BESZÁMOLÓ AZ ÓVODAI BALLAGÁSRÓL

KIRÁNDULT A NYUSZI CSOPORT
Május 28-án izgatott Nyuszik gyülekeztek hátizsákjaikkal az oviban, hiszen kirándulni indultunk a Mazsolákkal.
Különbusz jött értünk, arról integettünk a
minket búcsúztató kicsiknek és aggódó
szüleinknek.
Míg a Mazsolák leszálltak a Vadasparknál, mi tovább utaztunk, át a hídon, a TiszaParti Óvodába. Ott már vártak bennünket
azok a Felhőcske csoportosok, akik ősszel
nálunk vendégeskedtek. Bár a buszon már
megettük a napközitől kapott tízórainkat,
azért volt keletje a terített asztal finomságainak, a rágcsáknak, gyümölcsöknek,
teának. Megcsodáltuk a nagy emeletes,
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sok csoportos épületet, a dekorációkat, a
sószobát, tornaszobát, udvart, sőt, kipróbáltuk a liftet is. Mivel Felhőcskééknek
akkor volt az évzárójuk, megnéztük a műsoruk próbáját. Akadt néhány olyan ének,
amit már mi is tanultunk, páran el is kezdték velük együtt mondani. Minden gyereknek vittünk saját készítésű agyagcsigát, a
felnőttek meg olyan kasírozott kaspót kaptak virággal, mint amit saját anyukáinknak
barkácsoltunk anyák napjára. A Felhőcskék is megajándékoztak minket: szalvétadekupázzsal díszített kavicsokat kaptunk a
nyakunkba, meg egy rózsaszín sálas nagy
nyuszit. Integetős búcsú után vettük fel a

Vadasparknál útitársainkat, majd megettük a finom ebédcsomagot – nagyon jó
volt! A játékdzsungelben ismerős volt már
a helyszín, a sok játék, élveztük is nagyon.
Ajándékképpen még a gokart-pályán is mehetett néhány kört az, akinek ehhez kedve
volt.
Uzsonnára elfáradva, de sok új élménynyel gazdagabban értünk vissza az oviba. A
különböző jutalékok, közös pénzek fedezték
az utaztatás és a belépő költségeit, a szülőktől erre nem kellett pénzt kérni.
Simonicsné Polyák Mária
óvónő
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ALSÓS VERSENYEINK A 2013-AS ÉVBEN
Helyi Szavaló versenyen
1.osztály: I. hely Székács Árpád
II. hely Borbély Boglárka
III. hely Farkas Csongor
2. osztály I. hely Soós Dóra
II. Juhász Attila
III. Vass Patrik
Dicséretet kapott:
Erdélyi Luca
Német Hanna
Santana C. Patrícia
3.osztály: I. hely Ágoston Lili
4.osztly: I. hely Sári Bálint
II. hely. Juhász Blanka
III. hely. Nagy Laura
Területi Szavaló versenyen
Székács Árpád különdíjat kapott.
Soós Dóra
Ágoston Lili
Santana C. Patrícia
Sári Bálint szépen szerepelt.
Helyesírási versenyen
Soós Dóra 2.o.
Kálmán Valentin 2.o.
Péter Csilla 3.o.
Bárkányi Ramóna 3.o.
Hódi Ádám 4.o.
Soós Róbert 4.o. jól szerepeltek.

Kazinczy Szépkiejtési versenyen
Ágoston Lili 3.osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Gábor Dominik 3.o.
Bokor Anna 4.o.
Magony Janka 4.o. szépen olvasott.
Domaszéki Matematika versenyen
Lajkó Levente 2.o.
Kálmán Valentin 2.o.
Szélpál Dominik 3.o.
Takács Tamás 3.o.
Gyuris Csaba 4.o.
Czakó Bálint 4.o. ügyesen oldották meg
a nehéz feladatokat.
Zrínyi Ilona Matematika Verseny Csongrád megyei fordulóján
3.osztály: Bodó Eszter
Nagy Miklós
Gábor Dominik
Szabó Larion ügyesen szerepeltek.
4.osztály: Gyuris Csaba 9. hely
Czakó Bálint
Berta Szimonetta
Bokor Anna
Sári Bálint
Hódi Ádám ügyesen oldották meg
a nehéz feladatokat.
Az osztály a csapatversenyben 12. helyezést ért el.

Kalmár László megyei matematika versenyen
Gyuris Csaba 4.o. 5. helyezett
Czakó Bálint 4.o. 16. helyezett
Berta Szimonetta 4.o. a középmezőnyben végzett.
Szabó Larion 3.o.
Bodó Eszter 3.o. tanuló ügyesen oldotta
meg a feladatokat.
MOZAIK Országos Levelező Tanulmányi Versenyen matematikából
Gyuris Csaba 13. helyezést ért el az országos döntőben 1650 versenyző közül.
Curie Környezetvédelmi Verseny megyei döntőjében
Borsos Szilárd 4. o.
Hódi Ádám 4. o.
Nagy Miklós 3. osztályos tanulóból álló
csapat 10. helyezést ért el.
Felkészítő tanítók:
Gyurisné Pigniczki Tünde, Ráczné Budai
Márta, Jász Márta, Seresné Ritter Rita, Lajkóné Tari Ágnes, Ótottné Vörös Zsuzsanna,
Szabó Józsefné
Szabó Józsefné

A 2012/2013-ES TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI
1. Teodorovits Ferenc Kistérségi Természetismereti Emlékverseny
Versenyzők: Márta Petra, Péter Ágota
Kincső, Lajkó Borbála I. helyezést értek el

4. Meleg István Kémiaverseny
Iskolánkból a következő tanulók neveztek
be és jutottak el a középdöntőig: Hódi Krisztina, Bozsák Patrik, Gyuris Ervin (8. o.)

Kiss Patrícia, Gyuris Imre - 2. helyezést
értek el
8. osztály csapata: Hódi Krisztina, Bozsák
Patrik, Gyuris Ervin – 3. helyezést értek el

2. Curie Környezetismereti Emlékverseny területi versenye
3-4. évfolyam
X. helyezést értek el: Borsos Szilárd
Hódi Ádám
Nagy Miklós István
Felkészítő: Lajkóné Tari Ágnes
5-6. évfolyam
IV. helyezést értek el: Márta Petra
Soós Judit
Szabó Elizabet

5. Hevesy György Kémia Verseny
3 levelező forduló után a területi döntőbe jutottak:
7. osztály: Gyuris Imre
Monostori Tibor Márk
8. osztály: Hódi Krisztina
Bozsák Patrik
Gyuris Ervin
Megyeri Árpád
A megyei döntőbe jutottak Hódi Krisztina
(8. o.) – 15. hely és Gyuris Imre (7. o.) – 32.
hely.
Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, az Önkormányzatnak és az iskola
vezetőjének a segítséget a versenyekre való
eljutásban.

VI. helyezést értek el:Czakó Julianna
Lajkó Borbála
Péter Ágota Kincső
XI. helyezést értek el: Csúcs Baldó
Farkas Máté
Nagy András
7-8. évfolyam
III. helyezést értek el: Barna Réka
Kiss Patrícia
Gyuris Imre
X. helyezést értek el: Hódi Krisztina
Bozsák Patrik
Gyuris Ervin

Természettudományi munkaközösség

6. Kaán Károly Országos Természetés Környezetvédelmi Emlékverseny – megyei döntő
6. osztály: Márta Petra
2. helyezés
Felkészítő: Sárközi Emília,
Kocsisné Hecskó Ágnes
7. Lehoczky János komplex környezeti emlékverseny a Kárpát-medencében –
országos döntő
7. osztály csapata: Barna Réka,
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A 2012/2013-ES TANÉV VERSENYEREDMÉNYEI
MAGYARBÓL ÉS TÖRTÉNELEMBŐL
Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny
– területi forduló (Üllés)
6. osztály
II. hely: Lajkó Borbála 6.b
7. osztály
V. hely: Gyuris Imre 7. b
8. osztály
I. hely: Bokor Emese 8.b
– megyei forduló (Szeged)
Lajkó Borbála XVIII. hely
Gyuris Imre XI. hely
Bokor Emese XI. hely
Szép magyar beszéd
– Kazinczy-verseny
– helyi verseny
5-6. osztály
I. hely: Nagy András (6.b)
II. hely: Dinnyés Dalma (6.a)
III. hely: Molnár Szandra (6.a),
Maróti Angéla (5.o.)
7-8.osztály
I. hely: Hódi Krisztina (8.b)
II. hely: Bokor Emese (8.b)
III. hely: Barna Réka (7.a)
– megyei verseny (Mórahalom)
5-6. osztály
I. hely: Nagy András
7-8. osztály
VI. hely: Hódi Krisztina
Petőfi-szavalóverseny
– helyi forduló
5-6. osztály
I. hely: Sári Hanna
II. hely: Maróti Ádám
III. hely: Czakó Júlia,
Ferenczi Csenge,
Maróti Angéla

7-8. osztály
I. hely: Barna Réka
II. hely: Bokor Emese, Lábas Kata
III. hely: Kása Karolina
KALEVALA vers-, próza- és mesemondó verseny – Röszke
I. hely Barna Réka (vers)
Német Kinga a XIX. országos József
Attila mese-, vers- és novellaíró pályázaton
mesekategóriában különdíjat kapott.
Felkészítők: Santana C. Nagy Éva (5.o.,
6.b), Ótott Zsolt (7.a), Hódiné Vass Magdolna (6.a, 8.b)
Mozaik Kiadó országos levelező versenye történelemből
A levelező versenyen 12 tanuló indult,
ebből hárman jutottak be az országos döntőbe, amelyet Szegeden rendeztek meg 710
indulóból
Gyuris Imre 7.a6. hely
Ótott Bence 7.b
52. hely
Kása Karolina 8.b
55. hely
Titok Bt. csoportos levelező versenye
történelemből
A levelező versenyre 5 (négy fős) csapattal indultunk:
6. osztály
X. hely: Czakó Júlia, Lajkó Borbála,
Péter Ágota Kincső, Szabó Elizabet
(6.b)
XV. hely: Csúcs Baldó, Farkas
Máté, Nagy András, Vass Máté
(6.b)
7. osztály
III. hely: Berta Gábor, Monostori
Tibor Márk, Soós Olivér, Vetró
Zoltán (7.b)

V. hely: Barna Réka, Gyuris Imre,
Kiss Patrícia, Lábas Kata (7.a)
8. osztály
IV. hely: Bokor Emese, Hódi Krisztina,
Kása Karolina, Rácz Szabolcs (8.b)
Szülőföldem a Dél-Alföld hon – és
helyismereti verseny – Röszke
I. hely: Barna Réka, Gyuris Imre,
Kiss Patrícia, Lábas Kata (7.a)
III. hely: Fábián Nóra Zita,
Monostori Tibor Márk,
Pataki Erika,
Soós Olivér (7.b)
felkészítők: Hódiné Vass Magdolna (6.b),
Ótott Zsolt ( 7.a, 8.b)
Lajkó Borbála: Lovaglás
Mikor apám kocsijának hangját hallom,
Odafutok, s kiabálok, hogy hallja hangom.
Futok vele a lejtőn lefelé,
A házunk, az udvarunk felé.
Rohanok be átöltözni,
Közben ő megy ki lovat nyergelni.
Ilyenkor már izgulok, a szívem majd kiugrik,
Mert félek, hogy a lovam megugrik.
Ám amikor nyeregbe pattanok,
Már nem vagyok izgatott.
Először lépésről ügetésre váltok,
És utána szabadon vágtázok!
Csodás érzés, a szél lobogtatja a hajamat,
És a nyeregben a lábammal tartom magamat.
Érzem a lovam vágtalépéseit,
S üdvözlöm a lovaglás szabad érzéseit.

GYERMEKNAP 2013
Az idei tanévben rendhagyó módon
ünnepeltük a gyermeknapot. Június 4-én,
a Nemzeti Összetartozás napján az iskola
összes tanulója és dolgozója ellátogatott az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. A 6-7-8. osztályosok reggel hét órakor
két busszal keltek útra, az alsósok és az ötödikesek pedig nyolc óra után.
Az első program mindenkinek a Fesztykörkép megtekintése volt, amely hatalmas
méreteivel, színvilágával, csodálatos jeleneteivel nyűgözött le bennünket. A Rotunda
megnézése után a népes csapat osztályokra
bomlott, és úgy barangolhatta be az Emlékpark területét, fedezhette fel a látnivalókat.

Betekintést nyerhettünk a nagy szegedi árvíz
pusztítását bemutató kiállításra, a Skanzen
épületeibe, egy régi tanyasi iskolába, megcsodálhattuk híres uralkodóink szobrait,
lazításképpen pedig leszaladhattunk vagy
legurulhattunk a dombról, ezáltal néhány nebuló maradandó emlékeket is hazahozhatott
a nadrágján lévő fűfoltok formájában.
Fél 12-kor egy látványos és nagyon érdekes lovasbemutató segítségével újra viszszarepülhettünk az időbe, egészen honfoglaló őseink világába.
Aki bírta még erővel és kitartással, a játszótéren és az erdei tornapályán is megmozgathatta izmait.

A reggeli korai indulók fél kettőkor indultak haza. Az időjárás sajnos nem volt kegyes
a kisebbekhez, mert a buszok visszaérkezéséig mi már esőkabátokkal, esernyőkkel
felszerelkezve menekültünk az egyre intenzívebben hulló eső elől.
Fél négyre a második csoport is szerencsésen hazaérkezett, és pihenhette ki
a rengeteg élményt adó napot. A Nemzeti
Összetartozás napján mi, az iskola tanulói és
pedagógusai is összetartottunk.
Szeretnénk megköszönni a Suli Alapítványnak az anyagi támogatást a buszköltséghez. A program többi része ezen a napon
ingyenes volt.
Alsós és felsős Diákönkormányzat
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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 47 csapat jelentkezett.
A verseny 2013. február 25-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. A hatodikosaink Szlovákiát kapták. Választott meséjük címe: Okos Matyi és a bolondok. A hetedikesek egy litván történelmi
eseményt dolgoztak fel. A történet címe: A
két kereszt. A harmadik csapat vegyes korosztályú volt. Ők a sorsoláson Máltát kapták.
A darab címe: Málta nagy ostroma.
Korosztályonként a legjobb hat csoport
kapott lehetőséget a szegedi, illetve a békéscsabai elődöntőn való bemutatkozásra.
Az előfeladatok pontszámai alapján mind
a három történet bejutott az elődöntőbe. A
mi csoportjaink valamennyien Békéscsabán
(2013. április 22.) mutathatták be tudásu-

kat. Az elődöntőkből a dobogósok jutottak
be a kecskeméti döntőbe. Ebben az évben
nagyon szigorúan vették azt a kitételt, hogy
egy iskolából maximum 2 csapat juthat a fináléba.
A döntő időpontja 2013. május 27. volt.
A gyerekek angol nyelvi tudásukkal,
színpadi játékukkal és a saját maguk által
készített ötletes jelmezekkel és díszletekkel
idén is elkápráztatták a szakértő zsűrit és a
nézőket is.
A 2013. évi „Mesélj Európa!” régiós
angol nyelvi vetélkedő döntőjének helyezettjei:

„Mesélj Európa!” 2013
Helyezés

Csapat neve

Csapattagok

Felkészítő tanár

Iskola

5-6. osztályosok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disco Ninjas
153 pont
Honey Bears
142 pont
Smiling Kids
141 pont
Chocolate Angels
138 pont
Thunder Hawks
122 pont
Whispering Bears
122 pont

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon, Gyomaendrőd
Czakó Júlia, Hegedűs Eszter, Lajkó Borbála,
Pekurár Melissza, Péter Ágota Kincső

Szekeres Katalin

Fontos Sándor Általános Iskola, Üllés
Kiss Ferenc Általános Iskola, Ásotthalom
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola, Szarvas
Jerney János Általános Iskola, Szeged

7-8. osztályosok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spoons
151 pont

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon, Gyomaendrőd

Zeppelin
143 pon
Green Frogs
143 pont
The Fantastic Five
141 pont
Easyriders
138 pont
Sentinels
118 pont

Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános
Iskolája, Kecskemét
Bálint István, Barna Réka, Czékus Noémi,
Gyuris Imre, Lábas Kata

Péterné Juhari
Ágota

Fontos Sándor Általános Iskola, Üllés
Akasztói Általános Iskola, Akasztó
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola, Szeged
Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános
Iskola, Dévaványa

HONEY BEARS

GREEN FROGS

HAPPY END

Erre a versenyre a felkészülés tehát 3
hónapon át zajlott, és nagyon sok ember
munkája, összefogása volt benne. A díszletek elkészítésében részt vettek a pedagógusok, a szülők és persze maguk a versenyzők
is. Jó ötleteket és sok segítséget kaptunk a
kollégáktól, idejüket, energiájukat nem kí-

mélve segítették munkánkat, mi angolosok
remekül tudtunk együtt dolgozni. Példaértékűnek tartjuk azt az összefogást, ami az
üllési tantestületet jellemzi egy-egy verseny
eredményesebbé tétele érdekében.
Szeretnénk kiemelni a polgármester úr –
Nagy Attila Gyula – és a képviselő- testület

támogatását is. Az utazás költségeit - mindkét helyszínre – átvállalta az önkormányzat.
A mi esetünkre tehát nagyon igaz: „Mindenki egyért, egy mindenkiért!” Köszönjük.
angol nyelvi munkaközösség, Üllés
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ISKOLAI HÍREK
2013. június 19-én befejeződött a
2012/2013-as tanév. Ezen a napon 234 diák
vehette át bizonyítványát. Közülük 52 fő jeles osztályzatot kapott minden tantárgyból:
1. osztály: Ágoston Mendel, Bálint Máté,
Bigors Barnabás, Bittó Nándor, Borbély
Boglárka, Mészáros Boglárka, Papp Zsombor, Székács Árpád. 2. osztály: Erdélyi Luca,
Farkas Tekla, Gábor Amarilla, Nagy Kristóf,
Soós Dóra, Vass Patrik. 3. osztály: Ágoston
Lili, Bárkányi Ramóna, Bodó Eszter, Gyuris
Noémi, Horváth Noémi, Péter Csilla, Soós
Ottó, Szabó Larion, Takács Tamás. 4. a
osztály: Borsos Szilárd, Czakó Bálint, Gyuris Csaba, Soós Róbert, Bokor Anna, Farkas
Anna, Juhász Blanka, Magony Janka. 4.b
osztály: Berta Szimonetta, Kertész-Farkas
Soma. 5 osztály: Fáncsik Krisztina, Maróti
Angéla, Német Kinga. 6.a osztály: Dinnyés
Dalma, Márta Petra. 6. b osztály: Lajkó
Borbála, Nagy Andris, Péter Ágota Kincső,
Szabó Elizabet. 7.a osztály: Bálint István,
Barna Réka, Lábas Kata, Gyuris Imre, Kiss
Patrícia, 7.b osztály: Monostori Tibor Márk,
8.a osztály: Németh Krisztina, 8.b osztály:

Bokor Emese, Gyuris Ervin, Hódi Krisztina,
Megyeri Árpád. 319 tantárgyi dicséretet a
kitűnő szó jelez, sajnos 4 tanulónak augusztusban javítóvizsgát kell tenni a továbbhaladáshoz.
Nyolc éven át minden tantárgyból jeles
minősítést és értékelést 4 tanuló ért el, Németh Krisztina, Bokor mese, Gyuris Ervin,
Hódi Krisztina.
4. és 8. évfolyam végén a szülőknek emléklappal megköszönjük az iskoláért az osztályközösségért végzett munkájukat.
Iskolánk legnagyobb kitüntetése tanulóink számára a Fontos Sándor - díj adományozása, amelyet példamutató magatartásukért,
szorgalmukért, tanulmányi munkájukért és a
versenyeken elért kiemelkedő teljesítményükért kaphatnak. Ebben a tanévben 3 tanuló
érdemelte meg a Fontos Sándor- díjat: Gyuris Imre, Hódi Krisztina és Gyuris Ervin.
A vakáció idejére iskolánk minden tanulójának, a szülőknek és nagyszülőknek jó
pihenést kívánok, hogy szeptemberben újult
erővel kezdhessük el az új tanévet.

TANKÖNYV
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a KELLÓ
Tankönyvellátó a fizetős diákoknak július elején postázza a csekkeket, amit július végéig
be kell fizetni, mert a tankönyvcsomagok
augusztus végén csak a befizető csekkszelvény bemutatása ellenébe vehetők át.
Első osztályosoknak ingyenes a tankönyvcsomag, 2. o. 10410 Ft, 3. o. 12014 Ft,
4. o. 13147 Ft. 5. o. 16270 Ft, 6. o. 10441 Ft,
7. o. 15912 Ft, 8. o. 19693 Ft. Szülők terheit
csökkentve több tankönyvet az iskola könyvtárából használatra kapnak meg.
Kinek jár az ingyenes tankönyv? Aki tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, három
vagy több gyerekes családban él és rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult.
Ezeket a jogosultságokat igazolni kell.

ÜGYELETI NAPOK
Problémáikat a következő napokon intézhetik: 2013.07.03., 07. 17., 08. 08., szerdai
napokon nyolc órától tizenkét óráig, augusztus 21-től minden nap.
Sárközi Emília iskolaigazgató

KIRÁNDULÁS A MAGYARKERTBE
Június 7-én reggel a borongós nap ellenére vidáman készülődtünk az elsősökkel együtt
a Zöldülésen megnyert kirándulásunkra, Magyarkertbe.
Amikor megérkeztünk, egy
bácsi elmesélte a kert történetét. Beléptünk Magyarországra
és rögtön megkerestük Szegedet és a Tiszát. Ezután egy
érdekes túrán vettünk részt a
Csodaerdőben, ahol a kísérőnk
a természetvédelem fontosságáról beszélt. Séta alatt láttunk
egy különleges fa csigát, és
kívánhattunk a természet koszorúja alá állva.
Elsétáltunk a Balaton mellett, ahol kíváncsian olvasgattuk
a települések nevét, keresve
azt, ahol már nyaraltunk is.
A kilátóból a szemünk elé
tárult egész Magyarország. A
program végén a legügyesebbek oklevelet is kaptak.
Hazafelé a polgármester
bácsi még egy finom fagyira is
meghívott bennünket Soltvadkerten.
Köszönjük a falunak és Attila
bácsinak ezt a szép és tartalmas
napot.
Ágoston Lili, Péter Csilla 3. o.
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DÖK- KIRÁNDULÁS
Június 5-én egy 50 fős kis csapat kerekedett útra, hiszen közösségi munkájukért,
a tanulmányi versenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítményükért kiérdemelték annak
lehetőségét, hogy egy jutalomkiránduláson
vehessenek részt. A hagyományoktól eltérően most nem vonattal utaztunk, hanem egy
közelebbi úticélt, Szegedet választottunk.
Első állomásunk a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Interaktív Természetismereti
Tudástára volt, ahol 9 órára vártak bennünket. A Tudástár vezetője és két munkatársa
egy igazi előadóteremben köszöntött minket,
ahol a rövid tájékoztató után megtekinthet-

tünk néhány látványos és veszélyes kémiai
és fizikai kísérletet. Ezután a társaság 3 csoportra oszlott, és forgószínpad szerűen részt
vehettünk egy-egy interaktív foglalkozáson
a kémiai, a fizikai és a biológiai laborban. Az
életkornak megfelelő nagyon érdekes kísérleteket mindenki saját maga is elvégezhette,
a biológiai előadóban pedig kézbe vehettük
a nagyon gazdag és különleges gyűjtemény
néhány darabját. Az idő közben úgy elrepült,
hogy délben sajnos abba kellett hagynunk a
barangolást a természettudomány világában.
Egy gyors ebéd után a hajóállomás felé
sétáltunk, hiszen 13 órától 14 óráig hajóki-

ránduláson vettünk részt a Tiszán. Csodálatos látvány volt a vízről nézve Szeged elénk
táruló látképe. Amikor ismét szilárd talajt
éreztünk a lábunk alatt, elmentünk a Belvárosi híd mellett található játszótérre, ahol
még egy szűk órát töltöttünk el. A programot
közben egy fagyizás is színesítette.
Köszönjük Varga Misi bácsinak, hogy
épségben elvitt és hazahozott bennünket
mindkét napon. A DÖK- kirándulás költségeit
a szülői hozzájárulás mellett a Diákönkormányzat biztosította.
Alsós és felsős Diákönkormányzat

„A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA”
Mivel Benedek pápa meghirdette a Hit
évét, hangsúlyozta, hogy ismét fel kell fedezni „A Katolikus Egyház Katekizmusát” Ebben
2865 pont van. Kiválosztottam egy kis részt
az egészből, a kegyelemről. Ezzel szeretném
megmutatni, hogyan néz ki a Katekizmus.
II. A kegyelem
1996 Megigazulásunk Isten kegyelméből való. A kegyelem jóakarat, ingyenes
segítség, amit Isten azért ad nekünk, hogy
válaszolni tudjunk az Ő hívására: hogy Isten
fiai, fogadott fiúk, az isteni természet és az
örök élet részesei legyünk.
1999 Krisztus kegyelme Istentől adott,
ingyenes ajándék, az Ő – Szentlélek által lelkünkbe árasztott – életének ajándéka azért,

hogy a bűnből kigyógyítson és megszenteljen minket: ez a megszentelő, más szóval
megistenítő kegyelem, melyet a keresztségben kapunk. Ez bennünk a megszentelés művének forrása:
„Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De mindezt Isten viszi végbe, aki
megengesztelődött irántunk Krisztus által.”
(2Kor 5,17–18)
2001 Az ember előkészülete a kegyelem
fogadására már a kegyelem műve. Szükségünk van rá, hogy együttműködésünk a hit
általi megigazulásban és a szeretet általi
megszentelődésben elkezdődjön és fönnmaradjon. Isten véghezviszi bennünk azt, amit
elkezdett, „mert Ő, amikor valamit megkezd,
megteszi, hogy akarjuk; és
amikor befejez, együttműködik azokkal, akik akarják”.
„Mi is cselekszünk, de
Istennel együtt, mert irgalmassága megelőz minket.
Megelőz, hogy meggyógyuljunk, mert követ is, hogy
gyógyultan éljünk; megelőz,
hogy meghívjon, követ,
hogy megdicsőüljünk; megelőz, hogy jámboran éljünk,
követ, hogy Ővele örökké
éljünk, mert nélküle semmit sem tehetünk.” (Szent
Ágoston)
2003 A kegyelem elsősorban és főként a bennünket megigazulttá tévő
és megszentelő Szentlélek
ajándéka. De a kegyelem
azokat az ajándékokat is
magában foglalja, melyeket
a Lélek azért ajándékoz,
hogy bennünket művéhez
társítson, és alkalmassá
tegyen arra, hogy mások
üdvösségének és Krisztus
Testének, az Egyháznak

gyarapításában együtt tudjunk működni.
Ilyenek a szentségi kegyelmek, az egyes
szentségek sajátos ajándékai. Továbbá a
különleges kegyelmek, melyeket a Szent
Pál által használt görög szóval karizmáknak
is nevezünk, ami kegyet, ingyenes ajándékot, jótéteményt jelent. A karizmák – még
a rendkívüli természetűek is, mint például a
csodatevés vagy a nyelveken szólás ajándéka – minden esetben a megszentelő kegyelemre vannak rendelve, és céljuk az Egyház
közjava. Az Egyházat építő szeretet szolgálatában állnak.
2005 A kegyelem, mivel természetfölötti,
kivonja magát tapasztalati körünkből és csak
a hit által ismerhető meg. Nem támaszkodhatunk tehát lelki érzéseinkre vagy tetteinkre, hogy azokból levezethetnénk megigazult
vagy üdvözült voltunkat. Mindazonáltal az Úr
szavai szerint – „Cselekedeteikből ismeritek
meg őket” (Mt 7,20) – Isten jótéteményeinek
számbavétele életünkben és a szentek életében záloga annak, hogy a kegyelem munkálkodik bennünk, és egyre nagyobb hitre és
bizakodó lelki szegénységre késztet.
Ennek a lelkületnek egyik legszebb példája Szent Johanna (orléans-i szűz) válasza
arra a kérdésre, mellyel az egyházi bírák
tőrbe akarták csalni:„Amikor megkérdezték,
tudja-e, hogy Isten kegyelmében van-e: Ha
nem vagyok, Isten helyezzen belé; ha abban
vagyok, Isten tartson meg benne.”
Szeretettel, tisztelettel : Zmijan Adalbert

Kismamáknak biztonsági öv terelő elérhető áron.
Érd: 20/382-9995 (17 ó után)
Két szoba, konyha, étkező, fürdőszoba,
terasz, 80 m2-es alapterületű, egyedi
gázkonvektoros fűtésű, belterületi ingatlan eladó.
Irányár: 6 millió Ft.
Érdeklődni: a 06 30/395-8253-as és a 06
70/216-4654-es telefonszámon
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LÚD – TOLL
NYÁRI

GONDOLATAIM…
Rekken a hőség, izzik a táj,
Tiszta kék égen, felhő se jár.
Kutyám is árnyat, hűvöst keres,
Lihegő nyelvvel lomhán neszes.
Ágak közt piheg, néhány madár,
Pár levél zizzen, majd újra megáll.
A szobám hűvös, most itt vagyok,
Halk zene mellett rád gondolok.
Ne légy szomorú, sorsod ha bánt,
Nézd, süt a napfény, arany gyanánt.
Légy vidám, kacagj, örülj a mának,
A holnapok rád biztos, új csodákkal várnak!
S. Dudás Mária

KISÁLLATELEDEL!
Árukészletünk tovább bővült:
- csirketápokkal:
- indító,
- nevelő,
- befejező,
- tojó
- nyúltápokkal.

GYERE PAJTÁS
A PINCÉBE

NEM VAGY
EGYEDÜL…..

Kapható továbbá kikötő kutyalánc és folyóméteres lánc is.
Várjuk régi és új vásárlóinkat a Dorozsmai út 50. szám alatti üzletünkben!
Dudás Lászlóné

PÓLÓK ELADÓK!

Gyere pajtás a pincébe,
Nézzünk bele az iccébe!
Az iccének fenekére,
Így lesz jó kedvünk estére.

1) Templom csendes mélyén, oltárrejteken,
Hófehéren Jézus titkon ott pihen.
Körülötte éj van, egyedül virraszt,
Mint az éji harmat, hull a szent malaszt.

Cseresznyefán rigófészek,
Ettől még nem leszek részeg.
Ha az icce fenekére nézek,
Csak a jókedvem tetézem!

2) Fénye által járja a hideg falat,
Szürke utca mentén titkosan halad.
Pillantása áthat minden zárakon,
Fennvirrasztva jár az alvó falvakon.

A szőlőnek jó a leve,
Kapámnak kemény a nyele!
Nem dolgozom én ma vele,
Egye meg a fészkes fene!

3) Látja dúsak házát, kunyhóban szegényt
Szétsugároz vigaszt, enyhülést, reményt.
Tekintete balzsam, ha a szív sebes,
A magányos éjben szíveket keres.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az
Üllési Körkép következő számának lapzártája:

Egyszer babám majd elveszlek,
Csak azt nem tudom hova teszlek!
Gyerekeink is majd lesznek
Csak azt nem tudom, hogy mit esznek!

4) Látja, aki árva, aki elhagyott,
Börtönében látja a szegény rabot.
S ha a fáradt ember kínban elmerül,
Azt susogja néki, „Nem vagy egyedül!”.

Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni
a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál
személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.
hu e-mail címen lehet.

Üllés, 2011. 05.19.
Juhász Sándor

Beküldte: id. Hódi Istvánné

Üllés logójával ellátott fehér pólók 1000
Ft/db áron a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megvásárolhatók.

ÜLLÉSI KÖRKÉP
LAPZÁRTA

2013. július 18, csütörtökön lesz.

Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük, a határidő betartását.
Köszönjük!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnénk köszönetet mondani a Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárainak, az Önkormányzati
Konyha dolgozóinak és a technikai csoport munkatársainak, akik 8 éven át neveltek, tanítottak és segítettek minket felkészülni a továbbtanuláshoz.
8.a, 8.b osztályok

Megnyitottunk Üllésen a szikvízüzem területén.
Üllés, Ady Endre u. 4.

HEGESZTÉSTECHNIKAI ÉS
SZERSZÁM SZAKÜZLET

FESTÉK
ÜZLET
Biztonsági zárak
CO gépek
Csapágyak
Csavarok
Elektródák
Fejpajzsok
Fűnyírók
Hegesztőhuzalok
Inverteres gépek
Kötőelemek
Lágyhuzalok (drótok)
Munkaruhák
Munkavédelmi eszközök

Páncélszekrények
Széfek
Speciális ragasztók
Szegélynyírók
Szimeringek
Szögek
Törésgaranciás szerszámok
Vágókorongok
Zsanérok
PB gázok
Targonca gázok
Propán gázok
Ipari gázok

Falfestékek
Mészfestékek
Lenolajak
Hígítók

Ecsetek
Korróziós festékek
Magasfényű
zománcok

Sadolin 0,75l
Lazurán 0,75l
Diszlazúr 0,75l
Héra falfesték 15l
Diszperzit 15l
Trinát magasfényű zománc 0,75l
Cell Color selyemfényű zománc 1l

Glettanyagok
Csemperagasztók
Csiszolópapírok
Olajfestékek
3300 Ft
2190 Ft
2820 Ft
5460 Ft-tól
4920 Ft-tól
2540 Ft-tól
2095 Ft-tól

Nyitási akciónk keretében július 1-től - augusztus 1-ig minden termékünk árából 5% kedvezményt adunk.
Áraink az áfát tartalmazzák. Nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk!
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CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN

TRAFIK

Tácsik Tamásnak és Kocsis
Mártának 2013. május 13-án 4340
grammal Zente nevű gyermeke
született.
Szekeres Jánosnak és Gődér Laurának 2013. június 13-án 3330
grammal Bendegúz nevű gyermeke született
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Varga Tibor volt üllési és Rékai Erika budapesti lakosok
2013. június 22-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Nemzeti Dohánybolt

HALÁLOZÁSI HÍREK

nyílik a CBA bolttal szemben.

Balog János Benjáminné
(szül: Deli Ilona) május 13-án ( élt: 88 évet),
Csongrádi Lajosné
(szül: Nagy Etelka) május 24-én (élt 74 évet),
Turcsi Tiborné
(szül: Vecsernyés Mária) június 1-jén (élt: 47 évet),
Ézsiás Sándor június 20-án (élt: 61 évet),
Tari Józsefné (szül: Rutai Viktória) június 21-én (élt: 92. évet)
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Kínálatunkból:
Cigaretta, dohány
Szeszes ital
Energia ital
Ásványvíz
Üdítőital
Kávé
Jégkrém
Csak 18 éven felülieknek!

NYÁRI AJÁNLAT

MEGÚJULT az Üllési Húsbolt a
Kiskundorozsmai

Röfi-Ker Húsboltok Kft.
üzemeltetésével!

Kínálatunkban szerepelnek:
sertés- , malac- , csirke- , pulyka- , tyúk- , kakas- , birka- ,
marhahúsok,
valamint mics, csevap és pleskavica is!

TÁPOK: baromfi-, sertés-, kutya-, macskatáp
Zsákolt szemes termények, darák, koncentrátumok,
takarmány-kiegészítők

TŐZEG ÉRTÉKESÍTÉS:
–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

PB GÁZPALACK CSERE
Előjegyzést veszünk fel napos csibére,
valamint vörös tojó és nagytestű fehér tyúkra

TELJES KÖRŰ MEZŐGAZDASÁGI GÉPI SZOLGÁLTATÁS:
- tárcsázás, szántás, vetés, trágyaszórás stb.
Rendelést felveszünk helyben és a 06/30/ 238-6695-ös
telefonszámon.
Elfogadunk SZÉP-kártyát és Erzsébet utalványt is.
6794 Üllés, Dorozsmai út 47.

Igény szerint házhoz szállítást is vállalunk.
Nagy Gyula Vegyeskereskedése
Üllés, Dózsa György u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllési Polgármesteri Hivatal, 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Telefon: 62/282-122, Felelős szerkesztő: Balogh Márta
Nyomdai kivitelezés: s-Paw Bt., 6794 Üllés, Bem József u. 7., Felelős vezető: Szabó Erik

