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Üllés nagyközség díszpolgára
A címet a Képviselőtestület a község
életében jelentős – társadalmi, gazdasági,
tudományos, kulturális művészeti élet területén nyújtott – kimagasló tevékenység elismerése céljából – kétévente - adományozza
Üllés Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar állampolgárnak,
aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével, mind Üllés
községben, mind országosan vagy nemzetközi szinten olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Üllés jó hírnevéhez,
valamint példamutató emberi magatartása
köztiszteletben áll.
A díszpolgári cím egyaránt elismerhet
teljes életművet, alkotást, szellemi produktumot, tudományos eredményt, kiemelkedő
színvonalú munkát.

A díszpolgári cím már nem élő, elhunyt
személy részére is adható.
A fenti szempontokat figyelembe véve
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete május
14-i zárt ülésén – a 84/2014.(V.14.)önkormányzati határozatával döntött a díszpolgár
személyéről.
A Képviselőtestület a 2014. évi díszpolgári címet Mihálffy Lászlónak adományozta.
A helyi rendeletben megállapított oklevelet és érmet Nagy Attila Gyula polgármester
az Üllési Nyárindító Napok keretében – június 1-jén – adta át Mihálffy László özvegyének, Mihálffy Lászlóné, Klárikának.
Dr. Sugár Anita
Jegyző

Üllés, a Napközség

Üllés Nagyközségi Önkormányzat az
energiát nem csak fogyasztja, de termeli is.
Már évekkel ezelőtt foglalkoztatta a település vezetését a napenergia hasznosítása. Az
első napelemes közvilágítási lámpatesteket
még 2008-ban helyeztük ki a forgalmasabb,
közvilágítással el nem látott belterületi csomópontokon. Mára már a legtöbb önkor-

mányzati intézmény tetőszerkezetén láthatóak az áramtermelésre alkalmas napelemek,
napkollektorok, amik sok esetben az épület
teljes elektromos energia ellátását, illetve
a használati meleg víz egy részét fedezik.
Az elmúlt hetekben adtuk át azt az új, két
csoportos bölcsődét, aminek a fűtését és
hűtését egy elektromos árammal működő
talajszondás hőszivattyús rendszer segíti.
Ezzel egyidejűleg a tetőn elhelyezésre került
az a napelem rendszer, ami az energiaigényt
akár teljes egészben fedezni tudja. A napokban kerül átadásra a több intézményt érintő
napelem park is, ami további 3 épületet ellát,
így azokat az áram költségétől mentesíteni
tudja. Egy telefonos alkalmazás segítségével napra, sőt percre kész információkat
kaphatunk, a rendszer termelési adatairól.
Kiszámítja az alkalmazás azt is, hogy ezen
MWh megtermelt energia elfogyasztásával
hány kilométer utat tehetünk meg egy átlagfogyasztású autóval, megtudjuk azt is, hogy

Virágos Magyarországért mozgalom
Üllésen

az elégetett kalóriákat tekintve hány élő fa
maradhat érintetlenül. A napot hosszabb távon is munkára fogjuk a településen, hiszen
az önkormányzat közel 240 millió forint értékű naperőmű építésére és az iskola teljes
felújítására is nyújtott be európai uniós pályázatot, aminek az eredményét várhatóan a
következő hónapokban közlik.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Testületi ülés lesz

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 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.

Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2014. augusztus 27-én (szerdán) 16 órakor ülést tart a hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtása
2) Beszámoló a Képviselőtestület bizottságainak 4 éves munkájáról
3) Beszámoló a Képviselőtestület 4 éves
munkájáról
4) Beszámoló az Üllési Polgármesteri Hivatal 4 éves munkájáról
5) Aktuális kérdések

Nagy Attila Gyula
polgármester

Nagy Attila Gyula
polgármester
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2014. május 25.
Az Európai Parlament tagjainak

Az Üllési Polgármesteri Hivatal
2014. évi nyári
igazgatási szünete
Üllés Nagyközségi Képviselőtestület
2014. február 19-i ülésén megalkotta „A
2014. évre vonatkozó igazgatási szünet
elrendeléséről” szóló 2/2014.(II.20.)önkormányzati rendeletet.
A rendelet értelmében az Üllési Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünete:
2014. augusztus 18. napjától
2014. augusztus 22. napjáig tart.
A fenti időszakban az ügyfélfogadás szünetel, a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

választása
Az Európai Parlament tagjainak választásán 2574 üllési választópolgár szavazhatott. Szavazóként a három szavazókörben összesen 515 fő jelent meg, ez 20 %-os részvételt jelent.
Az 1. számú szavazókörben 866 választópolgárból 133 fő szavazott, a 2. számú szavazókörben 872 főből 227 fő jelent meg, a 3. számú szavazókörben 836 választópolgárból 155
szavazott. Az 1. szavazókörben 1, a 2. szavazókörben 3, a 3. szavazókörben 1 érvénytelen
leadott szavazat volt.
Az alábbi táblázat a pártokra leadott szavazatok megoszlását mutatja:
Leadott érvényes szavazatok száma szavazókörönként
1. sz. szavazókör

2. sz. szavazókör

3. sz. szavazókör

FIDESZ-MPSZ,
KDNP

74

144

87

Jobbik Magyarországért Mozgalom

21

28

28

Vass Ferenc

MSZP

13

25

17

Lehet más a politika

9

8

5

asztalosmester

Seres Mária Szövetségesei

2

-

-

Együtt – A korszakváltók pártja- Párbeszéd Magyarországért Párt

7

13

10

A haza nem eladó
mozgalom párt

-

2

-

Demokratikus Koalíció

6

3
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A Mórahalmi Járási Hivatal Üllési Kirendeltsége a fenti időszakban a megszokott
ügyfélfogadással várja Ügyfeleit.
Dr. Sugár Anita
jegyző

Tudatjuk, hogy édesapánk, Vass Ferenc
asztalosmester életéről, munkásságáról szóló anyag – a halálának évfordulója alkalmából - elkészült.
Az anyagot az érdeklődők a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő kiállító szekrényben tekinthetik meg.
Az anyag elkészítéséért hatalmas köszönetet szeretnénk mondani az üllési nyomda
dolgozóinak és vezetőjének, Szabó Eriknek.
Lányai: Balogh Antalné,
Éva és Jernei Jánosné, Mari

Pártlista neve

Helyi Választási Iroda

Az Üllési Nyárindító Napok támogatói
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Üllési Nyárindító Napok támogatóinak az odaadó segítségért, felajánlásért,
közreműködésért! Munkájuk tette még
színvonalasabbá a rendezvényt!
– Czékus-Bau Kft. (ingyenes ugrálóvár, játékok)
– Bozsity Bt. (ingyenes ugrálóvár, játékok)
– Stabil Sped Kft. (ingyenes ugrálóvár, játékok)
– F+Z Team Kft. (ingyenes ugrálóvár, játékok)
– Maróti Heg-Szi Kft. (ingyenes ugrálóvár,
játékok)
– Park Italdiszkont, Németh László (üdítő,
ásványvíz)
– Német Tibor E.V. (ingyenes ugrálóvár, játékok)
– Péter Mihály E.V. (lovas rendezvény szervezése, elsősegély szolgálat díjának átvállalása)
– Remény Nagycsaládos Egyesület, Hajdú
László (palacsintasütés)
– Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület (pogácsasütő verseny)

– Polgárőr Egyesület, Barna Dániel (helyszín
biztosítása)
– Lóbarátok Egyesülete Üllés, Balogh Ferenc
(lovaskocsikázás, szervezés)
– Komocsin István (díjugratás, konferálás)
Dudás János Zoltán (fogathajtó bemutató
konferálása)
– Szalai Géza és Szalainé Ménesi Emese (elsősegély szolgálat díjának átvállalása)
– Szünidő Kulturális Egyesület, Dudás Anita
(gyerekvilág, foglalkozások)
– Mátrix Közhasznú Alapítvány, Dudás Zsanett (gyerekvilág, foglalkozások)
– Megyeri Árpádné (borverseny lebonyolítása)
– Bokor József (hangosítás)
– Illés Géza (önkéntes villanyszerelő)
– Seres Lajos (ifjúsági sakk)
– Gábor Géza (felnőtt sakk)
– Czékus László (gyermek- felnőtt asztalitenisz)
– Tóth Andrásné Tóth Erika (falukerülő kerékpártúra)

– Lapu Csaba (öreg fiúk foci)
– Zádori Csaba (ifjúsági foci)
– Bali 23 Étterem és Bordány-Fruct Kft.
(büfé)
– Mar-mon Bt. (élelmiszer felajánlás)
– Tari Józsefné (élelmiszer felajánlás)
– Ferenczi István (ital felajánlás)
– Tóth Erika családgondozó (babakocsis felvonulás)
– Fonó Néptáncegyüttes (fellépés)
– Rézhúros Banda (fellépés)
– Mórahalmi Napsugár Táncegyüttes (fellépés)
– Estike Népdalkör (fellépés)
– Királydinnye Citerazenekar (fellépés)
– Ruzsai Lókötők Citerazenekar (fellépés)
– I love Dance (fellépés)
– Bozsity Borisz és Vass József (borverseny
– közönségkóstoltatás)
– Bakó Tibor szendvicskészítés
– Nagy Attila Gyula polgármester (anyagi
támogatás)
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NYÁRINDÍTÓ NAPI VERSENYEK EREDMÉNYEI
Kispályás labdarúgó bajnokság:
Ifjúsági kategória
I. Molnár International Team – csapatvezető:
Molnár Gábor
II. Majomfarkúak - csapatvezető: Gyuris
Máté
III. Detox - csapatvezető: Szalai Valentin
IV. Ződi és a haverok - csapatvezető: Ződi
Tamás
Legjobb kapus: Szalai Valentin
Gólkirály: Busa Gábor
Legjobb játékos: Molnár Gábor
„Öreg fiúk” - Felnőtt (35+) kategória
I. Kistelek - csapatvezető: Király József
II. Joker - csapatvezető: Szilágyi Sándor
III. Csanád - csapatvezető: Gyuris Péter
IV. Vízmű - csapatvezető: Csamangó Imre
V. Csak csajok - csapatvezető: Ilia Ildikó,
egyúttal a legsportszerűbb csapat is
VI. Rehab - csapatvezető: Gyuris Ervin
VII. Királyhalom - csapatvezető: Tanács Zoltán
Legjobb kapus: Dudás Imre
Gólkirály: Polyák Imre
Legjobb játékos: Gyuris Péter
Palacsintaevő verseny (gyorsasági):
Ovis kategória: (2 db)
I. Zsemberi István
II. Ágoston Nilla
Gyermek kategória: (5 db)
I. Kotroczó Csaba
II. Dicső Zsolt
III. Dávid Norbert
Felnőtt kategória: (5 db)
I. Hermán Ferenc
II. Vass József
III. Kun Tamás
Összesen 38 fő indult a versenyen.
Sakkverseny:
Alsó tagozatos kategória:
I. Trucz Alex
II. Kálmán Valentin
III. Lajkó Levente
IV. Sári Csaba
V. Juhász Attila
VI. Oszlár Klaudia
Felső tagozatos kategória:
I. Santana Alberto és Magony Milán

II. Farkas Laura, Kocsis Kitti és Gyuris Alexandra
III. Nagy Mónika
Felnőtt kategória:
I. Kurucsai András
II. Rácz Gábor
III. Heintz Sebestyén
IV. Csatordai Dezső
V. Molnár Jenő
VI. Kőhalmi László
VII. Zámbó Péter
VIII. Balogh Mihály
IX. Kois János
X. Magony Milán
XI. Santana Alberto
Asztalitenisz verseny:
Felnőtt kategória:
I. Kádár-Németh Zoltán
II. Lakatos Simon
III. Bús Ernő
IV. Csányi Bendegúz
V. Zádori Dávid
Gyermek kategória:
I. Gábor Dominik
II. Nagy Viktor
III. Hódi Ádám
IV. Pintér Emese
Falukerülő kerékpártúrán való részvételéért a kerékpárt nyerte: Székácsné Csóti
Zsófia
„Malackodó” Főzőverseny:
1. Lánytagozat (Dudás Lászlóné)
2.
Piros malacok (Balogh Márta)
3.
Fonó II. (Vass József)
Különdíj: Szomszédok (Bozsity Marinko)
Borverseny (36 db minta):
Arany minősítés (16 db):
Aradszky László, Kékfrankos száraz 2013
Aradszky László, Kövidinka száraz 2013
Aradszky László, Kövidinka félszáraz 2013
Aradszky László, Olaszrizling száraz 2013
Aradszky László, Ottonel muskotály félédes
2013
Aradszky László, Rajnai Rizling félszáraz
2013

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, 0620/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2014. július 5-6.
Dr. Papp Sándor 06/30/487-9805
2014. július 12-13.
Dr. Szőke Csaba 06/30/324-5032
2014. július 19-20.
Dr. Müller Károly 06/30/205-9086
2014. július 26-27.
Dr. Máthé Ellák
06/30/638-6740
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Balogh Ferenc, Vegyes vörös 2013
Dr. Nyári Károly, Kövidinka 2012
Illés Géza, Kékfrankos 2013
Kádár-Németh Lajos, Chardonnay 2013
Kádár-Németh Lajos, Kékfrankos 2013
Seres Lajos Kövidinka, 2013
Szögi János, Rizlingszilváni 2010
Szögi János, Rozé 2013
Tari Éva, Meggybor 2011
Tímár Géza, Kékfrankos 2013
Ezüst minősítés (12 db):
Aradszky László, Rajnai Rizling száraz 2013
Balogh Ferenc, Üllési vörös 2013
Dr. Nyári Károly, Kadarka 2013
Dr. Nyári Károly, Kövidinka 2013
ifj. Gyuris András, Kékfrankos Siller 2013
Kószó Zsolt, Mérgesi Boszorkányvér 2013
Kószó Zsolt, Olaszrizling 2013
Tímár Géza, Bíbor kadarka 2013
Tímár Géza, Kövidinka 2013
Tímár Géza, Olaszrizling 2013
Szögi János, Cserszegi fűszeres 2013
Szögi János, Kövidinka 2013
Bronz minősítés (5 db):
Balogh Ferenc, Cserszegi fűszeres 2013
Ferenczi István, Rajnai Rizling 2013
Kurucsai József, Cabernet-Sauvignon és
Medoc 2013
Papp Ferenc, Kövidinka 2013
Papp Ferenc, Olaszrizling 2013
Oklevél (3 db):
Dr. Nyári Károly, Kadarka 2012
Pintér Imre, Balotaszállási Olaszrizling 2013
Szabó Imre, Rozé 2013
Közönségdíjas: ifj. Gyuris András, Kékfrankos Siller 2013
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület által
meghirdetett pogácsasütő verseny:
I. Nagy Istvánné Évike – sajtos pogácsa
II. Ágostonné Szaniszló Ildikó – szezámmagos pogácsa
III. Kálmán Ferencné Terike – vajas pogácsa
Különdíj: Fábián Katalin
A legháziasabb: Kálmán Ferencné Marika
A legkreatívabb: Strauszné Szűcs Remáta
A legapróbb: Tanács Zoltánné Matildka
A leghagyományosabb: Hunyadvári István

HULLADÉKUDVAR
NYITVATARTÁSA
nap

délelőtt

délután

hétfő

8-11 óráig

14-17 óráig

szerda

8-11 óráig

14-17 óráig

szombat 9-12 óráig

12:20 – 17:20
óráig

www.ulles.hu

Köszönetnyilvánítás
KÖSZÖNETTEL tartozom CSONGRÁDI
LÁSZLÓNAK, aki a Horgásztó Pihenőpark átadásakor magával hozta a csoda esernyőjét,
mellyel elzavarta a fenyegető esőfelhőket!
Köszönjük neked LACI! :)
Székácsné Csóti Zsófia

Életmód Klub
Az Életmód Klub következő összejövetelét 2014. július 17-én, csütörtökön 17 órai
kezdettel tartja a Napos piac épületében.
Az összejövetel témája: A víz szerepe az
életünkben.
A rendezvényre minden érdeklődőt várunk!
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

„MÁJUS fotója”
A Média Munkacsoport június 16-i ülésén az „Üllés az én falum” című fotópályázat keretében foto@ulles.hu e-mail címre
beérkezett fotók közül kiválasztotta a hónap
fotóját.
„Május fotója” – „Majális” című kép lett,
melynek készítője Tanács Ildikó.
A fotó megtekinthető a www.
facebookon.com portálon „Üllés Község”
közösségi oldalán. (június 16-i bejegyzésnél)
Gratulálunk!

Kisállatvásár
Üllésen
Üllésen a Kisállatvásár július 12-én
szombaton 7-12 óráig kerül megrendezésre.
A vásár helyszíne a Napos Piac melletti
Vásártér.
A piacon megtalálhatók mindenféle
hobbi- és haszonállatok - a fehér egértől a
pónilóig.
A vásárra várunk minden érdeklődőt, eladni és vásárolni szándékozót!
Az árusítással kapcsolatosan Tanács
Zoltánnál a 30/265-0654-es telefonszámon
lehet érdeklődni.

Használtcikk piac!
Üllésen a kisállatvásárral egyidejűleg – a
Vásártéren – Használtcikk piac lesz.
Akinek van megunt, feleslegessé vált
holmija, az azonnal csomagoljon és szombaton reggel hozza ki a piactérre. Hozhattok
bármit: pl.: könyvet, játékot, ruhát, kerékpárt, műszaki cikkeket stb.
A piaci árusítás ingyenes.

Mozgáskorlátozott Egyesületi hírek
A Mozgáskorlátozott Egyesület Üllési
Együtt- Egymásért csoportjának hagyományőrző közös főzése 2014. június 6-án
került megrendezésre az Alkotóházban közel
50 fő részvételével. Jelenlétével megtisztelt
bennünket a Megyei Ifjúsági Csoport vezetője. Ízelítőt kaphattunk a TÁMOP 1.4.1.
projekt (gyógytorna és gyógymasszírozás)
részleteiről. Méltatták a csoport munkásságát, összetartását, és a környező településekkel való jó kapcsolattartást. A remek
hangulatról a Királydinnye citerazenekar
gondoskodott. Aki kedvet érzett hozzá, az
ki is próbálhatta a közös zenélés örömét. A
finom estebédet Lapu Csaba és Vass Péter
készítették el, köszönet érte. Balogh Ferenc
lovas kocsijával megmutatta falunk nevezetességeit az ellátogató forráskúti és kisteleki csoporttagoknak. A délután hátralévő
részét a tagok jó hangulatban, beszélgetés-

sel, énekléssel töltötték. Köszönet Hajdúné
Julikának és Tanács Zoltánné Matildkának
a rengeteg segítségért. Köszönöm minden
tagnak és családtagjának a részvételt. Úgy
érzem mindenki valamilyen módon felajánlásával, segítségével hozzájárult a rendezvény
sikerességéhez.
Következő összejövetel 2014. július 11én 15:00 órakor a Déryné Kulturális Központban lesz.
Téma: Kirándulás részleteinek megbeszélése.
TÁMOP 1.4.1. projekt – időpontok
egyeztetése, tagnyilvántartó lapok kitöltése.
Kérem, aki a 2014. évi tagdíját még nem
rendezte, az tegye meg.
Köszönettel: Lapuné Füredi Andrea
Csoporttitkár

Üllés, az én falumtartalmaiban,
! - fotópályázat
felületein és ajándéktárgyain

Üllés Nagyközség Önkormányzata „Üllés,
az én falum” címmel fotópályázatot hirdet.
A pályázat indulása: 2014. március 01.
A pályázat lezárása: 2014.12.31.
Elbírálás: 2015. március
A pályázatra minden fényképet szívesen
fogadunk, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• lájkoltad "Üllés község" facebook oldalát
• fotódat beküldted honlap@ulles.hu címre
a kép címével, készítésének helyével és a
neveddel – amennyiben másképp nem rendelkezel, úgy nevedet a képek feltöltéskor
közzétesszük
• a fotó Üllés kül- és belterületén készült
• több képpel és témában is pályázhatsz
• kép mérete min. 3 MP
A pályázat témái:
o Természetfotók (növényvilág, állatvilág, tájképek, makrofotók, időjárási jelenségek, fényjátékok, vizek)
o Panorámaképek
o Utcák, házak, épületek, pihenőhelyek,
emlékhelyek
o Életképek
o Üllési események
o Üllési hangulatok
o Egyéb – pl. ötletes fotók, amelyek Ülléssel kapcsolatosak
o Pózolj!
Szerzői és személyiségi jogi feltételek:
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet,
amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik
személy jogait.
A képek beküldésével a pályázó feljogosítja Üllés Nagyközség Önkormányzatát a
képek publikálására a kiírásban szereplő Üllés honlapján, facebook oldalon, továbbá engedélyezi azok felhasználását az önkormányzat saját kiadású nyomtatott és digitális

(pl. képeslap, bögre, póló stb.), engedélyezi
kiállításon való bemutatását.

A képek értékelése:
Selejtező:
A képeket előzetes elbírást követően,
folyamatosan tesszük közzé honlapunkon és
facebook oldalunkon
Középdöntő:
A legjobb képek kiválogatását a közönségre bízzuk, vagyis a későbbiekben azon
képek kerülnek zsűrizésre, amelyek legalább
20 like-ot vagy megosztást kaptak facebook
oldalunkon
Döntő:
A középdöntőből feljutott képeket a Média Munkacsoport értékeli
Hónap fotója:
Minden hónapban választunk egy „Hónap fotója” képet, amelyet a http://www.
ulles.hu/ oldalon teszünk közzé és rákerül a
2015-ös üllési naptárra is
Díjak:
• A kategória nyertesek: ajándékcsomag
• Közönségdíj: 20.000,-Ft
• Fődíj: 50.000,-Ft
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PÁL KURZUS ÉS FALUMISSZIÓ – evangelizátorok iskolája –
Üllés, 2014. július 26. – augusztus 3.
Az evangélium öröme Üllésen
„Az Evangélium öröme tölti el azok szívét és
egész életét, akik találkoznak Jézussal”. • Ferenc
pápa
„Az Egyház azért létezik, hogy evangelizáljon”.
VI. Pál pápa, Evangélium
Nunciandi 14

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:

Nyári falu evangelizáció. Július 26-tól
augusztus 3-ig jön hozzánk kb. 20-30 keresztény ember, akik napközben az Erdei Iskolában fogják megtanulni, hogyan lehet Jézust
hatékonyan hirdetni, mint pl. Pál apostol
vagy Páduai Szent Antal, esténként pedig
gyakorlatban is megmutatják. A Déryné Kulturális Központ színpadán, templomon belül
és kívül is Jézust, az egyetlen Megváltónkat
fogják hirdetni, sőt még házról házra fognak
járni és kopogtatni Önökhöz. Írok erről, hogy
tudják és készüljenek föl erre. Ez
a 20-30 ember
itt fog aludni
faluban, közöttünk.
Kérem,
hogy jelentkezzenek
nálam
azok, akik szállást tudnak biz-

tosítani nekik. Előre is köszönöm a felajánlásukat! Aki esetleg zöldséget, gyümölcsöt
stb. tudna hozni, azt is szeretettel fogadjuk.
Evangelizálni nem lehet iskolapadban
megtanulni. A Pál kurzus minden napján
missziós gyakorlatunk lesz a templomban és
a faluban. A kurzus – ahogy az evangelizátorok élete – nem a kényelemről szól… Az
új evangelizációhoz új evangelizátorokra van
szükség.
Zmijan Adalbert,
üllési plébános

Hálózat a közösségért pályázat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok részére.
A program célja a pályázók felhalmozott áramtartozásának rendezése.
Ki pályázhat?
1. Kikapcsolt fogyasztók (Egy éven belül kerültek
kikapcsolásra)
2. hátralékkal rendelkező fogyasztók
3. Előre fizető (kártyás) mérőórás fogyasztók
4. Rendszeresen fizető, de igazoltan súlyos szociális helyzetben lévő fogyasztók
(itt a legkevesebb a pályázható keretösszeg!)
Önerő szükséges, de kérhető részletfizetés is.
A pályázat benyújtása szeptember 15-ig lehetséges.
A Pályázati adatlap kitöltéséhez az alábbi dokumentumokra lesz szükség:
•
áramszámla, (ha van már ilyen: felszólító levél, kikapcsolási értesítő, stb.)
•
munkabér, nyugdíj, szociális juttatás, stb. adatai (bérjegyzék, bankszámla kivonat, nyugdíj szelvény, határozatok)
A pályázatot elektronikusan kell beadni, majd nyomtatni és aláírva azt még postázni
is kell.
A pályázat benyújtásához segítséget kérhet a Szociális Központban a családgondozónál (Üllés, Radnai u. 22.)
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"Sérelmek

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-3305384
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 rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
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!

Zöldszám - Szennyvíz, csatornázás

Szennyvíz-csatornázás ügyében az alábbi zöld számon ingyenes kaphat segítséget,
felvilágosítást, tájékoztatást:

06-80/621-128
Forrás-4 Szennyvíz- Közmű Önkormányzati
Társulás

www.ulles.hu

BESZÉLGETÉS SZŐKE ANDRÁSSAL

Az Üllési Nyárindító Napok keretében
megrendezett főzőverseny visszatérő bíráját,
a Balázs Béla-díjas Szőke Andrást kérdeztem
a versenyről, Badár Sándorról, főzőtudományáról. Megtudtam tőle többek között, hogy
imádja a tarhonyás krumplit, valamint, hogy
evett már skorpiót Kínában.
Üdvözlöm Művész úr! Ön már visszatérő tagja az üllési főzőversenyeknek,
mint zsűri. Hogy érzi magát, milyen a főzőverseny, milyen Üllés?
Gondolkodtam, amikor kora reggel Veszprém megyéből jöttem, hogy már nagyon
sok történeten vagyunk túl. Tegnap Bede
Robival dolgoztam együtt. Ő említette, hogy
vele ugyanúgy voltunk már így főzni. Badár
Sanyival is voltam tegnap egy nagy rendezvényen. Azt hiszem, vele voltunk először itt.
Akkor még volt egy nagy ugrálóvár és Badár
Sanyi zokniban föl is mászott. Például az árvíz
idején is voltunk egyszer itt főzőprogramon.
Még előtte pár nappal a víz kint volt a településnek ezen a részén és abban a sárban,
abban a nagyon szomorú helyzetben is mindenki itt volt, a nyugdíjasok sütöttek. Lehet,
hogy van az már 7 éve is, vagy még több,
hogy kapcsolatban vagyunk. Nem csak az a
lényeg, hogy a polgármester úr javaslatára el
tudok jönni. Nem a zsűrizés a legfontosabb,
hanem ha körbenézünk, nagyon sok versenycsapat van. Éppen egy hordozható vörös színű Karancs gáztűzhelyet hoznak a hátunk mögött. Minden család megtesz mindent, hogy
a saját kis portékáival, a saját környezetének
hagyományaival is jelen legyen. Az elmúlt
években volt, aki népviseletbe öltözött vagy
hagyományos ételt, pásztorételeket főzött.
Elsősorban ennek az egésznek a közösségteremtés a szerepe, amely mindig is megvolt
a történelem során az alföldi településeken.
Nem messziről származom, Szentesről és
ugyanezek a hagyományok rám is érvényesek. Nem onnan kellene ezt megközelíteni,
hogy jön egy televíziós személyiség, hanem
hogy ezek a találkozók nem virtuális kapcsolattartást jelentenek, hanem személyes
együttlétet és szerintem ebben az országban
erre most nagyon nagy szükség van. Járom
az ország különböző településeit és azt látom,
hogy a fiatalok is jelen vannak. Pár héttel
ezelőtt Felgyőn zsűriztem, 36 versenycsapat volt. Ott például az egyik fődíjas egy 15
éves kislány volt. Nem csak az idősek főznek,

hanem több generáció együtt. Látszólag mi
csak évente egyszer találkozunk. Ez így ebben a formában nem igaz, ugyanis a közösségi felületeken, az elektronikus média segítségével tavaly is forgattam itt, több ezren látták
azokat a kis riportokat. Év közben is kapcsolatban vagyok az üllésiekkel vagy az Ülléshez
tartozókkal, mivel tavaly például még Szeged
környékéről is voltak itt csapatok, akár rokoni
szálakon keresztül. Pár hete Felgyőn is kiderült, hogy még Győrből is eljöttek emberek a
rokonaikhoz. Az országban működik az az üzenetrendszer, azok az ötletek, amelyek a hagyományokat életben tartják. Mellettünk egy
régi, rozsdás, talán gázolajos vagy benzines
hordó van épp szétvágva és mintegy szélfogóként helyezte el ez a csapat. Nem a klasszikus konyhaművészetből, hanem a mindennapokból láthatunk ötleteket. Olyan információk
cserélődnek évente egyszer itt, amelyeket
meg kellene tartanunk hagyományként. Ma
délelőtt ugyanúgy teltház van, mint tegnap
volt. Amikor ma Forráskútról jöttem, legalább
négy gumikerekű lovaskocsival találkoztam,
éppen most érkeztek meg mögöttünk. 5 éve
úgy emlékszem, csak egyetlen egy kocsikázó
lehetőség volt.
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő
választ! Arra lennék kíváncsi, hogy az Ön
humorista kollégája Badár Sándor is tud
így főzni?
45 éve ismerjük egymást, az még házasságból is nagyon sok. Éppen tegnap dolgoztunk együtt egy gasztronómiai programon. Az
elmúlt 45 évben a családja kapcsán (anyukája, apukája fantasztikusan főz) azt gondoltam
Badárról, hogy nem tud főzni, pedig elég sokat vagyunk együtt. Tegnap 600 főre főztünk,
pezsgős csirkemell filét sütöttünk, salátákat
készítettünk, amelyből ő is kivette a részét,
úgyhogy tegnap óta azt kell mondanom – ha
tegnapelőtt csináljuk a riportot, akkor azt
mondom, Badár nem tud főzni –, hogy ha
Badár akar, mindent el tud készíteni.
Nem is gondoltam volna…
Én sem, és kolbászt is tud tölteni! Budapesten egy kolbásztöltő fesztiválon
másodikok lettünk Badárral. Később kiderült,
hogy amíg ő 13 évig volt Szentesen vasutas,
a vasúton a különböző raktár kocsikból, frigós kocsikból sok minden leesett véletlenül.
Úgyhogy Badár elmesélte, hogy éves szinten
majdnem nagytermelők voltak kolbásztöltésből. De ennél többet nem mondhatok ebben
az interjúban!
És ha már az ételekről beszélünk, mi
az az étel, amelyet még nem főzött vagy
nem tud megfőzni?
Miért nem inkább azt kérdezi, hogy mi az
egyik kedvencem, mert arra könnyebb lenne
válaszolni. Amit mostanában nem csináltam, az a tarhonyás krumpli. Megőrülök érte.
Nálunk „szegény évben” kis lábasban, rendesen kolbásszal főztük, ez egy alföldi étel.

Nincs is bátorságom elkezdeni, de lehet,
hogy otthon titokban újra nekikezdek tanulni.
Habár semmi bonyolultat nem látunk benne,
de az elmúlt 20 évben nem ettem olyat, mint
amit az anyám készített.
Mi az az étel, amit semmi pénzért nem
fogyasztana el?
Nem nagyon van olyan. Ha belegondolok
a filmes munkáimba, akkor ezek kapcsán pl.
kellett ennem Argentínában kígyót, New Orleansban alligátort vagy kecskebékát rendezvényeken, amit el is készítettünk és Kínában
skorpiót is kóstoltam. Viszont Szentesen a
napköziben volt egy étel, amivel megbüntettek, de lehet, hogy azért, mert ott így tudták
elkészíteni, az a paradicsomos káposztás hús.
Ez egy olyan hús volt - én azt hittem később,
hogy az élőlényeknek nincs is ilyen része -,
mint a fűrészpor, ami le volt öntve egy kis jó
fagyott olajos vöröshagymával. Na, ezzel ki
lehetett hajtani a világból. Ha ilyet odaraknának elém most, inkább megennék két kígyót.
Meg még egy volt, szintén az általános iskolában, napköziben. Kék műanyag bögrében a
kakaó, aminek már egy kicsit bebőrösödött a
teteje. Nos, azzal is el lehet engem kergetni!
Hogy jött Önnél a főzés? Tanulta vagy
hozta az élet?
Hozta az élet, nem tanultam sose. Azt is
mondhatnám, hogy nem tudok főzni, pedig
tegnap Bede Robival pörköltet is készítettünk.
Visszatérve Üllésre, nem az az elsődleges,
hogy az emberek fel tudnak-e mutatni valamilyen papírt, hanem egy élő, létező közösség a
tiszteleten, a szereteten és a hagyományokon
keresztül éltethető-e. De ha megkérdezi tőlem,
hogy hogyan főztem, úgy, hogy megvoltak
bennem a receptek: pörköltekre, halászlére,
gulyásra, lecsóra a felmenőimnek köszönhetően. Nem tűnhetnek el, meg kell próbálni továbbvinni. Ezek az emberek délután adni fognak másoknak tiszteletet, szeretetet, alázatot.
A főzés sem működik szeretet nélkül.
Végül, mit gondol azokról a hölgyekről, akik nem csak, hogy nem tudnak
főzni, hanem a saját gáztűzhelyüket sem
tudják bekapcsolni?
Pontosan arról szól ez az egész, hogy
meg kell újra tanítani a következő generációkat főzni. Például azt, hogy a főzés nem munka: adok a családomnak, a páromnak. Kapcsolat, kommunikáció, érzelem – ezek nélkül
fárasztó munka lesz a mindennapokban a
főzés. Ha nem teszünk azért, hogy a városban élőknek is tovább adjuk, hogy mennyire
pikáns és izgalmas, akkor miért várjuk el,
hogy Szegeden a lakótelepi konyhában egy
háziasszony főzzön? Hiszen föl kell vinni a 8.
emeletre a krumplit. Miért gondolná, hogy az
maga a paradicsom? Tőle, ahogyan hozzááll,
meg kell tanulni ezt a szemléletet.
Az interjút készítette:
Olasz Bettina kulturális munkatárs
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ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS indul Üllésen!
A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány Európai Unió által támogatott (TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059) ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS – Önkéntes Központ Üllésen programja 2014 május és 2015 február között a helyi szociális, oktatási és egészségügyi intézmények munkáját, a lakosság
együttélését, a pozitív értékek megteremtését segíti.
Rád is számítunk! Az ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS öntevékeny mozgalom révén a lakosság megismerheti az önkéntesség fontosságát, illetve
együtt-egymásért bekapcsolódhat az aktív közösségi feladatokba. A program során várjuk jelentkezésed önkéntes csapatunkba, ahol a helyi
önkéntes közösség tagja lehetsz. Miben lehetsz részes!? Segítséget kérhetsz vagy kaphatsz szociális, kulturális, környezeti, egészségmegőrző témakörökben. Részt vehetsz adományok gyűjtésében– osztásában, közösségi problémamegoldó akciókban, beszélgetéseken, közös
sétákon, ismerkedési és barátkozási napokon.
Legyél Te is Önkéntes! Hogy miért?
– az önkéntesek munkájuk révén aktívan hozzájárulnak a körülöttük lévő világ alakításához,
– az önkéntes tevékenység révén új kapcsolatokra, barátokra tehetsz szert,
– az önkéntesek hasznosan tölthetik el a szabadidejüket,
– az önkéntesek a civil szektor nélkülözhetetlen szereplői,
– az önkéntes munkának kimutatható képesség- és kompetenciafejlesztő hatása van, ez a személyes fejlődés segítheti a fiatalokat akár
a pályaválasztás, akár az álláskeresés során.
A közel egy éves fejlesztő program alatt az érdeklődő lakosság önkéntes tevékenységével hozzájárulhat a település mindennapjaihoz,
közösségépítő programokon vehet részt, segítheti a helyi folyamatokat, értéket teremthet.
Az aktív időszakban Önkéntes Központ működik a településen. A lakosság itt információhoz, önkéntes lehetőséghez juthat, segítve ezzel
is a helyi közösség boldogulását.
Mátrix Közhasznú Alapítvány
Üllési Önkéntes Központ elérhetősége:
Déryné Kulturális Központ
6794 Üllés, Dorozsmai út 48.
Ügyfélfogadás:
Szerda 14:00-17:00
Péntek 10:00-13:00
E-mail: info@matrixalapitvany.hu
www.matrixalapitvany.hu
www.facebook.com/matrix.alapitvany
Küldd vissza jelentkezésedet!
Az első 100 önkéntes jelentkezési lap beküldő között Tábla PC-t, tűzhelyet sorsolunk ki!

Jelentkezési LAP az ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS
Önkéntes Központ Üllésen programra
Alulírott
Név: ..................................................................................................................................................................... , életkor: .......................
Lakcím:.......................................................................................................................................................................................................
Telefonszám: ..............................................................................................................................................................................................
E-mail cím: .................................................................................................................................................................................................
a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány Európai Unió által támogatott TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059 (ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS – Önkéntes Központ
Üllésen) programba ezen jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével önkéntesként regisztrálok. Hozzájárulok adataim kezeléséhez, illetve
hozzájárulok ahhoz, hogy a programmal kapcsolatban elérhetőségeimen információkat kapjak. Tudomásul veszem, hogy jelentkezésem semmiféle kötelezettséggel nem jár.
Beküldési határidő: 2014. augusztus 10., beküldési cím: Mátrix Közhasznú Alapítvány, 6701 Szeged, P.F.: 929.
Dátum:.........................................................
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Bronzérmes az Üllési ISE
2014. 06. 14-én Gyálaréten ( GyálarétÜllés 0-1) lejátszott mérkőzéssel véget ért a
2013-2014-es Megye II. osztályú labdarugó
bajnokság, ahol csapatunk harmadik helyezést ért el. Kiélezett végjátékban sikerült
megszerezni a bronzérmet, ugyan is a második és a negyedik helyezett közt egy pont és
a gólarány döntött.
Néhány szóban a csapat szerepléséről.
Az őszi szezont a nyolcadik helyen zártuk és
innen kezdtük a felzárkózást tavasszal. Tavaszi statisztika: 12győzelem, 2 döntetlen és 1
vereség. Ezzel az impozáns statisztikai adatsorral sikerült fellépni a dobogó harmadik
fokára. A szurkolók néhány igazán emlékezetes mérkőzést láthattak a tavasszal pl.: Tiszasziget elleni nyitó mérkőzést, a Bordány
elleni örökrangadót vagy a Tanárképző elleni gólzáport.
A csapatnál tapasztalt hangulatot és

összetartását, jól jellemzi a bronzérem megnyerése után a Szeged Mának adott interjú
részlet: A tavaszi idényben ugyanakkor mi
gyűjtöttük a legtöbb pontot a bajnokságban,
így odaértünk a dobogóra. Nagyon fontos
volt ez Babarczi Tamás miatt, neki szeretnénk
ajánlani ezt a sikert, remélhetőleg segít majd
ez számára a minél gyorsabb gyógyulásban.”
A focihoz, mint a háborúhoz szintén
pénzre, pénzre és pénzre van szükség, erről
is ejtenék néhány szót a falusi „legendák ’’
elkerülése érdekében. Az egyesület éves
működéséhez 3 000 0000 Ft szükséges, amivel a Megye II.-ben a csapatok költségvetést
figyelembe véve a mezőny végén kullogunk.
Ez a felnőtt és az ifi csapat mellett, magában
foglalja az U-16, és a Bozsik programban versenyeztetett U-11, U-9, U-7-s korosztályok
költségeit is, ez mintegy száz igazolt játékost
jelent. Ennek az összegnek a forrása szokott

a sarkalatos kérdés lenni.
Az Üllési Önkormányzat lehetőségeihez
képest maximálisan támogatja az egyesületet, ez anyagiakban évi 1 200 000 Ft-t és
rengeteg tárgyi segítséget jelent, úgy, mint,
öltöző fenntartása, fűnyírás, mosás és néha
a Bozsik programos gyerekek szállítása. A
fennmaradó összeg előteremtése az elnökség nem könnyű feladata, ezt főleg a cégek
társasági adó felajánlásaiból, azaz TAO-s pályázatokból tudjuk fedezni. Sajnos az Üllési
vállalkozások ebben nem segítettek ezért a
kapcsolati tőkénket felhasználva Szegedi és
Budapesti cégekkel sikerült ezt megoldani.
Köszönet a pályázatok megírásában és
elszámolásában rengeteg segítséget nyújtó
Papp Áginak.
Köszönet a nem túl népes anyagi támogatóinknak, Farkas Atillának és családjának,
Fodor Sanyinak, Nagy Atillának, Nagy Ernőnek, Makra Jenőnek, Papp Dezsőnek, Rácz
Gyurinak Bali 23.
Köszönet illeti a társadalmi munkájáért
Lapu Csabát, köszönet az edzőknek, Polgár
Atillának, Papp Zolinak és Peták Gyurinak és
természetesen köszönet a CSAPATNAK!!
Köszönet a 12 játékosnak, a Szurkolóinknak azoknak, akik kitartottak egész évadban
a csapat mellett.

HAJRÁ ÜLLÉS!!!
Tóth András alpolgármester

Üllés-Kupa 2014.
A 2013/14-es tanév utolsó hetében került megrendezésre Üllésen a már nagy hagyományokkal rendelkező sportrendezvény az
Üllés-Kupa. A kupa célja a Homokháti Kistérség településein tanuló diákok bevonása egy már meglévő – 1975. óta folyamatos versenysorozatba. A versenysorozatot Seres Lajos Tanár Úr hozta létre
negyven évvel ezelőtt. Az atlétika, labdajátékok része legyen a diákok mozgáskultúrájának alakításában. Játéklehetőség biztosítása
az adott korosztály amatőr sportolóinak. Ösztönzés az egészséges
életmód kialakításához. Közösségi szellem fejlesztése, erősítése.
Idén három sportágban - labdarúgás, kézilabda, zsinórlabda mérhették össze tudásukat a sportolók.

A résztvevő községek: Forráskút, Pusztamérges Ruzsa, Csólyospálos, Üllés. Közel 180 sportoló versengett a rendezvényen.
A jó hangulatú, sportszerű versenyen az alábbi eredmény született: I. helyezés – 12 pont - Ruzsa, Üllés, Forráskút, Pusztamérges
holtversenyben, II. helyezés: Csólyospálos.
Köszönet a résztvevő települések testnevelő tanárainak a versenyen való közreműködésért. Külön köszönet Nagy Attila Polgármester úrnak és Üllés Nagyközség Önkormányzatának a sportrendezvény
támogatásáért.
Dér Zoltán
testnevelő tanár
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A 2013/14-es tanév versenyeredményei magyarból
és történelemből
1. KAZINCZY-VERSENY
Helyi eredményei
I. korcsoport (5-6. osztály)
I. hely: HÓDI ÁDÁM (5.b)
II. hely: Berta Szimonetta (5.b)
III. hely: Bokor Anna (5.a)
II. korcsoport (7-8. osztály)
I. hely: NAGY ANDRÁS (7.b)
II. hely: Dinnyés Dalma (7.a), Lábas Kata
(8.b)
III. hely: Marton Szkarlett Priscilla (8.b)
MÓRAHALOM - területi verseny
NAGY ANDRÁS I. hely
Hódi Ádám IV. hely
KISÚJSZÁLLÁS - ORSZÁGOS VERSENY
NAGY ANDRÁS II. hely Kazinczy-jelvény bronz fokozata
2. PETŐFI-SZAVALÓVERSENY
Helyi eredményei
5-6. osztályos korcsoport
I. hely: JUHÁSZ BLANKA (5.a)
HÓDI ÁDÁM (5.b)
II. hely: Donciu Adela (5.a)
III. hely: Barta Kitti (6.o.)
Maróti Ádám (6.o)
7-8. osztályos korcsoport
I. hely: BARNA RÉKA (8.a)
LÁBAS KATA (8.a)
II. hely: Fodor Judit (7.b)
III. hely: Czakó Júlia (7.b)
Pataki Erika (8.b)

A versenyeken szereplő sikeres diákok
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ÜLLÉS - TERÜLETI SZAVALÓVERSENY
5-6. osztályos korcsoport
II. hely: JUHÁSZ BLANKA (5.a)
IV. hely Hódi Ádám (5.b)
7-8. osztályos korcsoport
III. hely: LÁBAS KATA (8.a)
IV. hely: Barna Réka (8.a)

SZEGED - MEGYEI VERSENY
LAJKÓ BORBÁLA :
MÁRTA PETRA: 		
GYURIS IMRE:		

III. hely
VIII. hely
X. hely

Felkészítő tanárok: Santana C. Nagy Éva,
Ótott Zsolt, Hódiné Vass Magdolna

SZENTES - MEGYEI SZAVALÓVERSENY

TÖRTÉNELEM LEVELEZŐ (több fordulós)

JUHÁSZ BLANKA eredményesen szerepelt.

8. osztály:
I. hely – 100%
Sámuel csoport: Monostori Tibor Márk, Berta Gábor, Soós Olivér

3. LOTZ KÁROLY SZÖVEGÉRTÉSI ÉS HELYESÍRÁSI VERSENY (TERÜLETI)
7. osztály: Dinnyés Dalma 12. hely
Márta Petra 13. hely
8. osztály: Fábián Nóra Zita, Pataki Erika
szépen szerepelt.
MAKÓ - MEGYEI VERSENY
MÁRTA PETRA: 5. hely
Dinnyés Dalma 15. hely
SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY (TERÜLETI)
5. osztály: Soós Róbert
9. hely
Hódi Ádám
12. hely
7. osztály: LAJKÓ BORBÁLA 5. hely
MÁRTA PETRA 9. hely
8. osztály: GYURIS IMRE 4. hely

II. hely – 99, 6% Kőkorszaki szakik: Lábas Kata, Kiss Patrícia, Gyuris Imre, Barna
Réka
7. osztály:
9. hely – 96,3% Aphrodité: Lajkó Borbála, Péter Ágota Kincső, Czakó Júlia, Szabó
Elizabet
9. hely – 96,3% Green Horns: Nagy András, Farkas Máté, Vass Máté, Csúcs Baldó
6. osztály:
6. hely – 97,5% Töri lovagok: Német
Kinga, Fáncsik Krisztina, Tisóczki Leila, Maróti Ádám
Felkészítő tanárok: Ótott Zsolt, Hódiné Vass
Magdolna

www.ulles.hu

Alsós versenyeink a 2013/ 2014 - es tanévben
Helyi Mesemondó Versenyen
1-2.osztály: I. Berczeli Lili 1. o.
Borbély Boglárka 2. o.
II. Trucz Ramóna 1. o.
III. Tóth Barnabás 1. o.
Dicséret: Lajkó Attila 1. o.
Gyuris Zsófia 1. o.
3-4.osztály: I. Santana C. Patrícia 3. o.
Ágoston Lili 4. o.
II. Farkas Tekla 3. o.
Bárkányi Ramóna 4. o.
Dicséret: Erdélyi Luca 3. o.
Juhász Attila 3. o.
Gyuris Noémi 4. o.
Bodó Eszter 4. o.

3-4.osztály: I. Farkas Tekla 3.o.
Erdélyi Luca 3. o
II. Ágoston Lili 4. o.
III. Santana C. Patrícia 3. o.
Dicséret: Regős Dalma 3. o.
Gábor Amarilla 3. o.
		
Területi Szavaló Versenyen
Erdélyi Luca I . helyezést ért el.
Farkas Tekla különdíjat kapott.
Megyei Szavaló versenyen Erdélyi Luca
szépen szerepelt.

Helyi Szavaló Versenyen

Területi Helyesírási Versenyen
Székács Árpád 2. o.
Bálint Máté 2. o.
Nagy Kristóf 3. o.
Soós Dóra 3. o.
Péter Csilla 4. o.
Horváth Noémi 4. o.
		
jól teljesítettek.

1-2.osztály: I. Borbély Boglárka 2. o.
Lajkó Attila 1. o.
II. Gyuris Zsófia 1. o.
III. Tóth Barnabás 1 .o.
Dicséret: Vereb Balázs 1. o.
Garabon Áron 1. o.

Területi Kazinczy Szépkiejtési Versenyen
Ágoston Lili 4. osztályos tanuló I. helyezést ért el.
Nagy Kristóf 3. osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Kálmán Valentin 3. o.

Területi Mesemondó Versenyen
Santana C.Parícia I. helyezést ért el.
Megyei Mesemondó Versenyen
Santana C. Patrícia szépen szerepelt.

2014-ben ismét elindult egy játékos
éghajlatvédelmi vetélkedő, a Klímaőrjárat.
A régiós fordulók során a diákok 3 fős csapatokban derítették fel a környezetükben,
iskolában és otthon tapasztalható környezetrongáló folyamatokat, vizsgálták meg a
lehetséges megoldásokat, és tárták fel, a
lehető legmeggyőzőbb módon, saját nyel-

Gyuris Noémi 4. o.
tanulók szépen olvastak.
Megyei Szépkiejtési Versenyen Ágoston
Lili ügyesen olvasott.
Területi Matematika versenyen
Bálint Máté 2. o.
Ágoston Mendel 2. o.
Lajkó Levente 3. o.
Trucz Alex 3. o.
Szabó Larion 4 .o.
Soós Ottó 4 .o. tanulók
ügyesen oldották meg a nehéz feladatokat.
Curie Környezetvédelmi Versenyen
Lajkó Levente 3 .o.
Szabó Larion 4 .o.
Nagy Miklós 4. osztályos tanulókból álló
csapat XI. helyezést ért el.
Felkészítő tanítók:Gyurisné Pigniczki Tünde
Ráczné Budai Márta
Jász Márta
Seresné Ritter Rita
Ótottné Vörös Zsuzsanna
Szolnoki Tünde
Szabó Józsefné

Kvükön
límaőrjárat verseny
kutatásaik eredményét. A vetélkedőn döntő időpontja: 2014. június 2. Helyszín
a dél-alföldi régióból 117 csapat vett részt,
köztük iskolánk 5. osztályos tanulóiból szerveződött „Tudósok” csapata: Borsos Szilárd,
Hódi Ádám, Sóos Róbert. Az első három fordulóban levélben kapott feladatokat oldottak
meg. Iskolánk csapata a nyolc legjobb közé
került, így bejutott a regionális döntőbe. A

a szegedi Juhász Gyula Főiskola Tudástár.
Csapatunk a negyedik helyen végzett, a főleg hetedik és nyolcadikos diákokból szerveződött csoportok versenyén.
Köszönjük minden segítőnek, hogy sikerült ezen a versenyen részt vennünk.
Kocsisné Hecskó Ágnes

A 2013/2014-es tanévben természettudományos versenyeken részt vett tanulók
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237 tanuló kapta meg bizonyítványát,
közülük 56 diák minden tantárgyból jeles
vagy kitűnő jelzővel ellátott minősítést kapott, ők jutalomkönyvben részesültek:
1. a osztály: Berczeli Lili, Duró Zoltán József, Garaba Áron, Jó Bendegúz Olivér, Juhász
Manuéla, Lajkó Attila, Szabó Gabriella, Vereb
Denissza, Meiszter Enikő, Zámbó Anita Vivien,
1. b osztály: Gyuris Zsófia, Hódi Kristóf,
Juhász Natália Mária, Kovács Adrienn, Molnár Veronika Viktória, Szűcs Zsófia Panka,
Tóth Barnabás, Trucz Ramóna
2. osztály: Bálint Máté, Ágoston Mendel,
Bittó Nándor, Borbély Boglárka, Mészáros
Boglárka, Székács Árpád
3. osztály: Erdélyi Luca, Farkas Tekla, Gábor Amarilla, Nagy Kristóf, Soós Dóra
4. osztály: Ágoston Lili, Bárkányi Ramóna, Bodó Eszter, Gyuris Noémi, Horváth Noémi, Péter Csilla, Soós Ottó, Szabó Larion,
5. a osztály: Borsos Szilárd, Czakó Bálint,
Gyuris Csaba, Juhász Blanka, Soós Róbert
5. b osztály: Berta Szimonetta
6. osztály: Fáncsik Krisztina, Maróti Angéla, Német Kinga
7. a osztály: Dinnyés Dalma, Márta Petra
7. b osztály: Lajkó Borbála, Nagy András,
Szabó Elizabet
8. a osztály: Bálint István, Barna Réka,
Gyuris Imre, Kiss Patrícia és Lábas Kata Sára
Ifjú „Tehetség” Díjat: Német Kinga 6.osztályos, Nagy András 7.b osztályos, és Márta
Petra 7. a osztályos tanulók kaptak, mivel
országos versenyen vettek részt.
Iskolánk legkiemeltebb elismerése a
„Fontos Sándor” Díj. Öt tanuló érdemelte ki
ezt az elismerést: Lajkó Borbála 7.b., Kiss
Patrícia 8. a., Lábas Kata 8.a., Barna Réka 8.
a., Gyuris Imre 8. a.
Tanulóink 371 tantárgyi dicséretben részesültek, amit a bizonyítványban a kitűnő szó jelez.
Alsó tagozatba 4 kitűnő, a felső tagozatban 6 kitűnő tantárgyi dicséret jelent általános nevelőtestületi dicséretet.

Nagy öröm az életünkbe, hogy alig néhány hónap alatt kinőtt a földből egy hatalmas épület elkészült az új bölcsőde.
Büszkék lehetünk rá, hiszen minden
igényt kielégítő felszereltséggel rendelkezik
az új Bölcsőde, öröm lesz itt gyermeknek
lenni, de dolgozni is.

2013/2014es tanév
Ha ezt az arányt átlagolom, akkor minden keresztény, ez a magatartásforma nem viselgyermekre 1,57 % a dicséretek aránya, ami
azt jelenti, hogy az iskolában minden tanuló
valamiben kiváló, ez így természetes. Hiszünk abban, hogy minden gyermekben meg
kell látni azt, amiben különb a társainál, és
ezt nekünk nevelőknek és szülőknek erősíteni kell. Hisszük, hogy minden gyermek értékes személyiség, ezt csak úgy érhetjük el, ha
szülők és nevelők összefogunk, a dicséret, a
jutalmazás, és ha kell a büntetés, meghozza
a gyümölcsét. Nem has fájós, ideges, a szülőktől nagyobb elvárásokat kívánó gyerekeket szeretnénk nevelni, hanem akik jól érzik
magukat az iskolában, szeretnek idejárni, és
részt venni az iskola által biztosított programokban, ami lehet felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás, versenyre való felkészítés, közösségi munka, iskolai program.
Az iskola értékrendjei:
1./ Egymás segítése, a másság elfogadása: az iskola egy nagy közösségben él,
ahol nem tűrhetjük el az egymás megalázását, a folyamatos piszkálódást. Az iskola
a társadalom tükörképe, ahol minden réteg
megtalálható, nekünk ebben kell egyensúlyt
keresni. A gyerekek, akik ide járnak, mint Üllés egyetlen iskolájában, nekünk ezt el kell
fogadni, mind szülőnek és nevelőnek, egy tanuló sem maradhat kirekesztve, mert ő más,
mint a többi.
2./ Az agresszivitás visszaszorítása: A
gyerekekben évek alatt az iskolai és az otthoni feszültségek, kudarcok miatt hatalmas
feszültségek gyülemlenek fel, amit mások
nagyon jól kihasználnak. Ezek a cselekmények büntetendőek. Mi pedagógusok ezt szigorúan büntetjük a következő években.
3./ A csúnya, trágár beszéd mellett
sem mehetünk el. Mi felnőttek is nézzünk
magunkba és próbáljunk a csúnya beszédtől megszabadulni. Ma már nem is vesszük
észre a használt szavak jelentőségét, csak
mondjuk, ez nem jó. Itt a faluban mindenki

hető el.
4./ Gondolkozzunk el azon, hogy tudom-e
gyermekem órarendjét, heti beosztását.
Megnéztem-e az iskolatáska tartalmát,
kész-e a házi feladat, kikérdeztem –e valamelyik tantárgyból a gyermekemet?
Az iskola feladata, hogy a de. órákon neveljen és oktasson. A szülő feladata, hogy
meggyőződjön, arról, hogy gyermeke ezeket,
a feladatokat hogyan valósította meg és segítsen az elvárt feladatok megvalósításában.
Az egész napos iskola azt jelenti, hogy a
gyermeket mi felügyeljük és segítsük, de a
szülői feladatokat nem vállalhatjuk át.
5./Azok a tanulók, akik nem készítik el
a házi feladatot, nem hoznak felszerelést az
órákra, a minimálisan előírt feladatokat nem
teljesítik a tantárgyakból, mit keresnek az
általános iskolában? Teszem fel a kérdést?
Mit tesz a szülő? Dicsérhetem, bánthatom
azért, mert mi szülők nem tettünk meg mindent vagy nem is akarunk? Aki gyermekszülésre vállalkozott, annak feladata, hogy
tegyen meg mindent azért, hogy gyermeke a
családban, biztonságban és példamutatóan
nőjön fel. Az iskola feladata az, hogy tudást
adjon a gyereknek, de ezt ki hogyan valósítja
meg, és hogyan használja fel az iskola adta
lehetőségeket, az Önökön múlik. A délutáni
foglalkozásokra a szülő felelőssége, hogy a
gyermeke eljárjon.
6. Rongálás: aki vét, annak következménye van, ha tettem valamit, azt be kell
ismernem, még ha anyagi következményei
is vannak. Tudom a pénz nagy úr, de a következményt vállalni kell, mint szülőnek, mint
gyereknek.
Megköszönöm a szülők munkáját. Mindenkinek nagyon jó pihenést és kikapcsolódást
kívánok a nyárra, hogy pihenten és új fogadalmakkal kezdhessük a következő tanévet.

Sárközi Emília
iskola tagintézmény-vezető

„ELKÉSZÜLT.........”
Hatalmas közös munka volt, mind a szer- megadta a lehetőséget az ötletek megvavezésben, mind a kivitelezésben.
Szeretnénk köszönetet mondani az
Önkormányzatnak, hogy megvalósulhatott ennek az épületnek a létrejötte. Nagy
Attila Gyula polgármester úrnak, hogy az
újabb és újabb kéréseket meghallgatva

lósítására.
Rengeteg munkát és izgalmat hagytunk
magunk mögött. Sok-sok ember dolgozott
ezen a projekten.
Elkészült és gyönyörű lett. Az új létesítménynek 22 kisgyermek a lakója és 6 dolgozónak nyújt munkalehetőséget. A játékok
alig várták, hogy birtokba vegyék őket, nagyon jó volt látni, ahogy 2014. június 2-án
megnyitottunk és benépesült az új épület.
Mivel nyáron is nagy igény van a bölcsődei ellátásra, egész nyáron nyitva tartunk.
Augusztus 2-től augusztus 15-ig tartó
időszakban kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy
csak azok vegyék igénybe az ellátást, akik
semmilyen más módon nem tudják megoldani a kisgyermekük nappali felügyeletét.
Marótiné Hunyadvári Zita
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Ahol a Föld és az Ég összeér…

Nagy nap volt 2014. május 31-e Üllés
nagyközség életében, nem csupán a Nyárindító Napok kapcsán. A Csigabiga Óvoda
és Bölcsőde bölcsődei szárnyának átadóján
ünnepélyes keretek között délután 1 órakor
Nagy Attila Gyula polgármester, B. Nagy
László országgyűlési képviselő és Laczkó József, a Bauszer Kft. ügyvezetője jelenlétében
hivatalosan is megnyílt a kíváncsi szemek
előtt az új, modern és minden elvárásnak
eleget tevő 22 férőhelyes, két csoportszobás épület, melynek felszereltsége kielégíti
a kicsik igényeit.
A végzős óvodások aranyos műsorukkal
nyitották a rendezvényt. Kit ringat a bölcső,
Janikát… című előadásukkal és több kedves
gyermekdallal kápráztatták el a közönséget.
Adalbert atya áldását adta az újdonsült intézményre. Nagy Attila ismertette beszédében,
hogy a több, mint 150 millió forintos beruházásnak köszönhetően napkollektorok gyűjtik
össze a Nap energiáját, illetve geotermikus
rendszer (hőszivattyú) segítségével a Föld
hőjét felhasználva lehet fűteni és hűteni egyaránt az épületet, amely így környezetbarát
módszerrel megoldható és energetikailag
csaknem teljesen önellátó a létesítmény.

Tehát, ahogy a címben is
olvasható, a Dorozsmai
út 12. szám alatt Ég és
Föld bizony szinte összeér. A befektetés DAOP4.1.3/B -11-2012-0008
pályázat keretein belül
konkrétan 147 013 143 Ft
pályázati pénzből és 7 737
534 Ft önerőből, összesen
154 750 677 Ft-ból valósult meg.
Polgármesterünket, B.
Nagy Lászlót – aki humorral fűszerezte beszédét -,
Adalbert atyát és Laczkó Józsefet követően utolsóként kérte fel Meszesné Volkovics
Szilvia, a Déryné Kulturális Központ megbízott vezetője Marótiné Hunyadvári Zita intézményvezetőt, hogy tartsa meg beszédét.
Megható szavai után Nagy Attila és Bokor
Józsefné bölcsődevezető a gyermekek segítségével átvágta a szalagot, s beléphettünk
a bölcsőde meseszép udvarába. Elsőként
a kismotorokra esett tekintetünk, amelyek
már harcra készen várják az aprócska lakókat. A homokozó, a
mini talicska, a kisvonat, a kis lapátok
és vödröcskék, illetve
minden gyermeki szív
számára kedves játék
számít a 22 csemete
játékkedvére. Már az
ajtón belül finom falatokkal és hűsítő itallal
kínálták az érdeklődőket. Ezenkívül kézzel
készített babákat is
kaptunk emlékül. Kívül-belül komfortos,

biztonságos környezet, apró bútorocskák,
játékok szolgálják a kicsik fejlődését, ugyanúgy, mint a fejlesztőszoba, ahol gyógypedagógus foglalkozhat a gyermekekkel helyben.
Természetesen van lehetőség pelenkázni és
fürdetni is a piciket. Persze ne feledkezzünk
meg a lelkes óvó nénikről, akik munkáját
nem lehet elégszer megköszönni – egyébként 6 óvodapedagógusnak nyújt munkalehetőséget így az intézmény. Emelet (igényes
tetőtér) is tartozik a bölcsihez, ahol irodát,
tároló helyiségeket és a hőszivattyú-rendszert találjuk.
Legfőképpen a kivitelezőnek, a Bauszer
Kft. dolgozóinak és ilyenformán Laczkó Józsefnek lehetünk hálásak a gyors és precíz
munkáért, akik időben és kellő igényességgel húzták föl az épületet. A szülők nyugodt
szívvel hagyhatják gyermekeiket az intézményben, hiszen szakavatott kezek vigyáznak rájuk. Biztos vagyok benne, hogy több
ilyen környezetbarát épületre lenne igény
településünkön, amely már igazán élhető,
családbarát közösség lett mindenki számára.
Olasz Bettina
kulturális munkatárs

CsigaBiga Óvoda Mire
és Bölcsöde
visszaérkeztünk az Óvodába Csiga Duó várt Bennünket Ze-

2014.május 23-án GYERMEKNAPOT tartottunk az Óvodában és
Bölcsődében úgy gondoljuk, igen eseménydús és felejthetetlen nap
volt ez a gyermekek életében.
A reggeli gyülekező után Tünde Óvó néni tartott egy intenzív, vidám
reggeli tornát, majd csoportonként elindultunk az állomáshelyekre.
Az állomások között szerepelt a Vásártér, ahol Légvár, Kézműves foglalkozás, illetve kukorica-pattogtatás várta az ovisokat. Szeretnénk köszönetet mondani Tanács Zoltánnak, aki megállás nélkül
pattogtatta a kukoricát a csoportoknak.
Volt, akinek a Napközi Konyha volt az első állomáshely: - Igen
bizony-bizony itt fogyaszthattuk el a tízórainkat, amit köszönünk a
konyha dolgozóinak, illetve Fodorné Bodrogi Juditnak is. Óvodásaink
életében ez nagydolog volt, hogy ott és úgy ettünk, mint az iskolások. Köszönjük a finom bundás kenyeret, teát és pudingot is!!
A Templom kertben játszottunk egy nagyot, illetve az állomások
között lovaskocsikkal közlekedtünk, amit köszönünk Vass Jancsi bácsinak és Balogh Feri bácsinak is. Hunyadvári Pista bácsi bár nem
a lovával jött, de segítette az apró gyerekek le- és felszállását a
lovaskocsira, köszönjük Neki is.

nés műsorukkal. Ezután jóízűen fogyasztottuk el az ebédet.
Ebéd után csak a Bölcsisek és a Ficánka csoport feküdt le, mi
folytattuk a programokat.
Arcfestés várt ránk Kati és Ancsa Óvó néni jóvoltából, illetve Zsuzsa óvó néni mozgásos-ügyességi játékai.
Mire a két csoport felébredt ideérkeztek a citerások: Juhász
Blanka, Nagy Laura és Maróti Ádám.
Juhász Blanka konferálásával aranyos, fülbemászó dallamokat
halhattak az ovisok a három citerástól. Köszönjük Nekik is.
De mindez idő alatt beindult a palacsintakészítő brigád. Fergeteges gyorsasággal készült a sok palacsinta, 12 kg lisztből. Volt ott
nutellás, kakaós, lekváros...! ”Úgy jártunk, mint Gombóc Artúr...!”
Köszönjük szépen: Székácsné Csóti Zsófinak, Héjjáné Kocsis Beátának, Németné Rácz Tündének, Mészáros Tamásné Anitának, Szabó Karolinának, Gyurisné Kovács Katalinnak, Huszár Szimonettának
és Jójárt Tiborné Mónikának a munkáját.
A palacsintázás után újra vendégek érkeztek Bordányból Csóti Gy.
Anikó vezetésével nagyon pörgős hangulatos Cowboy tánccal szóra-
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koztattak Bennünket! Köszönjük Anikónak és csapatának.
Végül minden bölcsis és óvodás gyermek egy ajándék buborékfújóval ment haza, fáradtan, élményekkel telve.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, s köszönet illeti az Óvoda és
Bölcsőde dolgozóit is.
Szeretnénk megragadni az alkalmat és köszönetet mondani Csóti
Vilmosné Marikának, aki mint egy jó nagymama kedveskedik az óvodásoknak a háttérből. Hol egy kézművesmunkával, hol pedig a palacsintasütéshez való eszközzel.
Köszönjük a munkáját!
Óvodásaink életében is lezárult egy tanév, esemény dúsan teltek
az utolsó hónapok. 2014. 05.30-án elbúcsúzott 22 Nagycsoportos
Óvodás, az óvodától. Reméljük, soha nem felejtik el az óvodában eltöltött éveket és sok sikert kívánunk az iskolás évekre.

Mészáros Tamásné, Anitának. Anyák napi és évzáró
műsorunkon bemutattuk
vendégeinknek az év folyamán tanult verseink, énekeink, mondókáink egy részét, amiért nagy taps volt
a jutalom. Részt vettünk a
Kistérségi mesemondó versenyen, ahol kiscsoportos
kategóriában
Mészáros Fanni a legjobb mesemondó, Nagy Regina pedig a nagyon jó mesemondó
díját kapta meg.
Büszkék vagyunk rájuk!
Simonics Krisztina
Jerneiné Masa Tünde

Cica csoport

A nyári életünk, 2014.06.16-val kezdődött még az óvodában.
2014.06.23-24-25-én az óvoda ZÁRVA tart.
2014.06.26-tól az iskolába (Radnai u 2 sz alatt) töltjük a nyári
Óvodai napokat, mivel az óvoda felújítás alatt lesz.
2014.08.04-24-ig Az Óvoda zárva tart, nem fogadjuk a gyermekeket, az iskolában sem!
2014.08.25-től lesz újra nyári óvoda, előre láthatólag a Radnai
u. 2 sz alatt.
2014 Szeptemberétől, egy felújított, tiszta, szépen kimeszelt
Óvoda fogja várni a lakóit!
Mindenkinek szép nyarat, jó pihenést kívánunk.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

Ficánka csoport
Ismét eseménydús hónapot zártak a
Ficánka csoportos gyerekek. Részt vettünk
bábszínházi előadáson, gyereknapi programokon: lovaskocsikázás, ugrálóvár, arcfestés, palacsintaevés,
Csiga-duó koncert, táncbemutató, citerás éneklés. Köszönjük a
palacsintasütésben való segítségét: Németné Rácz Tündének és
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Cica csoport életében is lezárult egy tanév,
eseményben bővelkedett az utolsó pár hét.
Május hónap végén, műsorral kedveskedtünk a
szülőknek
A tópartra kalauzolt az összeállítás Bennünket.
Fűzfa árnyékában, tóparton guggolva,
énekeltünk és verseltünk szépen sorba.
Találkozhattunk a műsorban békával, gólyával,
méhecskével és a rózsa doktorával.
A Szülők, mosolyogva, de könnyes szemmel nézték gyermeküket,
büszkélkedhettek csemetéikben, kinek szavai simogatták szívüket.
Gyermeknapon vettünk részt, állomásról-állomásra jártunk,
úgy élveztük, hogy „észre sem vettük, hogy fáradt a lábunk.”
Ki a légvárat kedvelte, ki a lovaskocsikázást,
de volt, aki a puding „befalást”.
Délután le sem feküdtünk, nem is voltunk álmosak,
de nap végére már jól esett egy puha párna a fejünk alatt!
Házibajnokságot rendezett a Cica csoport,
14 versmondó, izgulhatott!
A zsűrinek nehéz dolga volt,
kit Ancsa, Tünde Óvó néni és Eszter néni alkotott!
Mindenki Emléklapot és ajándékot kapott
sőt 5 gyermek Mórahalmon képviselte a Cica csoportot!
Nagy büszkeség a Cica csoport életében ez,
mert azt mutatja mennyit ügyesedett minden gyerek.
Egy közeli tanyán, voltunk kirándulni,
a Cica csoport nem is akart hazajönni.

www.ulles.hu
Vass Jancsi bácsi fuvarozott Bennünket,
majd Maróti Zoli bácsi készítette az ebédünket.
Farkasné Szögi Mónika néni palacsintája szolgált desszertként,
így a gyermekek az energia raktáraikat szépen feltölthették.
Előcsalta ezt a trambulin a csocsó asztal és a foci
és a maradék energiát, a vizes pancsi.
Énekszóval, fáradtan értünk az óvodához,
és mindenki élményeit mesélve ment anyukájához!
Kívánunk a nyárra jó pihenést
s családjával eltöltött kellemes időtöltést!
Zádoriné Bata Zsuzsanna
Marótiné Hunyadvári Zita

Nyuszi csoport

Babóca csoport
A MÁJUS az egyik legszebb és leg mozgalmasabb hónapunk, ugyanakkor méltó befejezése egy-egy nevelési évnek.
Az idei május sem szűkölködött eseményekben, hiszen felsorolni sem egyszerű a sok programot, ami velünk történt:
– Szülői értekezleten köszöntöttük az édesanyákat,
– részt vettünk Forráskúton a kistérségi sport napon,
– kirándultunk a tópartra,
– megtekintettük bábszínházi bérletünk utolsó előadását,
– közös, óvodai gyermeknapunkon játszottunk és bebarangoltuk falunkat,
– ellátogattunk az iskola első osztályaiba,
– végül tanévzáró ünnepséggel, illetve a ballagók búcsúztatásával
zártuk a 2014-es tanévet.
Mozgalmas és eredményes tanévet zárhatunk le, ami után jöhet a megérdemelt pihenés, gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt.
Kívánunk mindenkinek kellemes pihenést,
jó nyaralást!
Battancs Gergelyné
Bezdány Zoltánné

Május 9-én versekkel, énekkel, barkácsolt
ajándékokkal, virágokkal köszöntöttük anyák
napja alkalmából az érdeklődő szülőket, nagyszülőket.
14-én részt vettünk a kistérségi „Állati
jó nap”-on, Forráskúton, 19-én Szegedre kirándultunk busszal. Ezekről a programokról részletes beszámolót a
hirdető rácson olvashattak.
15-én csoportunkban zenélt az óvodának a Pán Péter duó, azóta
a fiúk előszeretettel barkácsolnak a csavarós, összerakós játékból
„gitárt” zenélős, táncolós szerepjátékaikhoz.
23-án gyermeknapon érezhettük jól magunkat, és ehettünk RENGETEG palacsintát.
28-án ellátogattunk az első osztályokba. Ámulva néztük a tanító néniket, a berendezést, és hogy a tavalyi óvodás társaink milyen ügyesen
olvastak, számoltak. Jó volt újra látni őket, és együtt játszani az udvaron
egy kicsit.
30-án délután évzáró ünnepségen adtunk ízelítőt az idén tanultakból,
és elköszöntünk az iskolába induló 15 Nyuszi csoportos társunktól.
Június 4-én Ágoston Nilla és Gyuris Vanda képviselte ügyesen csoportunkat a versmondók kistérségi
versenyén, Mórahalmon. Kardos
Tibi, Magyar Lili,
Simon Kata és
Gyuris Vanda rajzaival az ottani ovi
aulájában rendezett „Kis művészek
a kistérségben” c.
kiállításon találkozhattunk.
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Június 12-én búcsúzóul még egy utolsó pikniket tartottunk, ekkor „mulattuk el” egy közös fagyizáson a Szülői Szervezet maradék
pénzét is – köszönjük!
A nyárra mindenkinek jó pihenést, az iskolás évekhez pedig sok
sikert kívánunk.
Simonicsné Polyák Mária
Sziráki Lászlóné

Lúdtoll
Tavaszi zsongás
Bimbó feslett minden ágon,
Illatfelhőt hajt a szél,
A napsugár mámorosan,
Szép szerelmekről mesél.
Gólya, fecske messzi útról,
Hű párjával visszatér,
Fészkük alján tojást raknak,
A boldogabb holnapér.
Kis katica pettyes szárnyát,
Levél hátán lengeti,
Csalfa napfény játszi könnyen,
Bíborszínt fest rá neki.
A pázsit, rét most üde zöld,
Közte száz virág virít,
Zsombék felett bíbic rikkant,
Jól elrejtve kincseit.

LCD monitor és tévé javítás 1 év garanciával helyszínen szerdán
és pénteken.
Telefon: 06/30/ 626-1021 – Komlós Zsolt, www.lcd-tv-monitorszerviz.hu
„A májusi Üllési Körképben az alábbi
hirdetés nyomdai hibás volt, a telefonszámban elírás történt.”

Kutyakozmetika

Minden boldog, újra éled,
Ki magányos, társra vár,
Üde, szerelmes varázslat,
Őrájuk is rátalál.
Tavasszal így szebb az élet,
Mámorító, s oly csodás,
Minden szívben újra pezsdül,
Szép, szerelmes lángolás.
S. Dudás Mária

Gyalog járok Hozzád
Gyalog járok Hozzád, nincs pénzem hintóra
Feltettem a pénzem egy rossz lóra
Az ügető pályán a lovak ügetnek
Vigyázz! Mert a zsebed hamar üres lesz.
Pénz nélkül bolond az ember azt mondják
Nem tudja megoldani mindennapi gondját
Család is éhezik nincs mit enni
Ezért nem kell a lóversenyre menni.
Juhász Sándor

Üllési Körkép lapzárta
Bontás – fültisztítás - karomvágás,
fürdetés – nyírás - trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig; 1.000 Ft)
Árlista + több info:
		 www.kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.:06/30-304-21-58
Magyar, English, Deutsch, Nederlands
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép júliusi
számának lapzártája:
2014. július 18-án, pénteken lesz.
Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu
e-mail címen – pénteken 12 óráig - lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a
határidő betartását.
Köszönjük!

www.ulles.hu

Köszönet
A ballagó nyolcadikosok köszönetet mondanak általános iskolai osztályfőnökeiknek, a Fontos Sándor Általános Iskola tanárainak, az
Önkormányzati Konyha dolgozóinak és a technikai csoport munkatársainak, akik 8 éven át segítették őket.
Iskolájuktól és iskolatársaiktól Hérakleitosz soraival búcsúznak:
„Minden nap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni.”
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Családi események

Ha enni kell
Röfi-Ker!

Születési hírek

Az Üllési Húsboltban
– bográcsozáshoz, grillezéshez:
sertés-, marha-, birka- és baromfihúsok
széles választéka várja a Kedves Vásárlókat!
Rendelést felveszünk helyben és a
06/30/963-6882-es telefonszámon.
Czékus Katalinnak és Daka Imrének május 10-én – 3550 grammal – Adél nevű gyermeke,

Elfogadunk:

SZÉP kártyát,
Erzsébet utalványt
és bankkártyát is.
Röfi-Ker Húsbolt Kft
6794 Üllés, Dorozsmai
út 47.

Balogh Beátának és Konstantinos Korbalasnak június 1-jén –
3700 grammal – Iasonas Áron nevű,

Nyári Ajánlat
Tápok: baromfi-, sertés-, kutya-, macskatáp
Zsákolt szemes termények, darák, koncentrátumok,
takarmány-kiegészítők

Tőzeg értékesítés:

Veres Zsuzsannának és Nagy Zsoltnak június 6-án – 3450 grammal – Attila nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

Halálozási hírek
Nagy Mihály május 16-án (élt 85 évet),
Kómár Antal május 20-án (élt: 86 évet),
Gyuris Lajosné (szül: Kálmán Viktória) május 21-én (élt: 88 évet),
Rozsnyai Ferenc május 26-án (élt: 66 évet),
Sándor Géza Zoltán május 26-án (élt: 65 évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

PB gázpalack csere
Előjegyzést veszünk fel: vörös tojó és nagytestű fehér tyúkra, napos csibékre és előnevelt csibére

Teljes körű mezőgazdasági gépi szolgáltatás
–tárcsázás, szántás, vetés, trágyaszórás, szárzúzás stb.

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

