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SIKERES MAJÁLIS ÉS PIHENŐPARK AVATÁS ÜLLÉSEN

Egy szép, régi hagyományt elevenített fel a homokhátsági Üllés nagyközség,
amikor 2014. május 1–én sok év után újra
majálist rendezett a Horgásztó Pihenőpark
megnyitásával egybekötve. A lelkes szervezés és készülődés eredményeként a gyönyörű környezetben és szikrázó napsütésben
zajló eseményre – talán a várakozásokat is
felülmúlva – meglepően sokan látogattak el.
Minden bizonnyal az ingyen sör, illetve üdítő
is csábító tényező volt, és persze a kicsiknek
és kicsit nagyobbaknak a héliumos lufi (melyek közül sajnos több el is szökött)! Biztosan senki sem bánta meg, hogy ellátogatott
a családi és baráti piknikre.
A Déryné Kulturális Központ udvarából
kerékpárral induló csapat – Nagy Attila Gyula polgármesterrel az élen – érkezésekor még
folytatódott az Árpád Horgászegyesület szokásos versenye, de úgy tűnt, nem zavartuk a
halak becserkészését. Az érkezést követően
a polgármester nyitó beszédében ismertette,
hogy elsősorban uniós pályázatnak, a helyi
technikai csoport áldozatos munkájának és
a képviselőtestület támogatásának köszönhetjük a Pihenőpark létrehozását, amelyre
oly sokat vártunk.
A támogatás iránti kérelem „Az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012től igénybe vehető támogatás” című pályázat formájában került beadásra. Olyan, aktív
pihenést nyújtó helybeli - de mégis kissé az
élettel teli utcáktól távolabb fekvő - közösségi színtér kialakítását célozták meg, amelyre
eddig nem volt példa. Ez meg is valósult, a
pályázat beadását követő csaknem 1,5 év
elteltével. A fejlesztés keretében tóparti sza-

2

badidőpark, játszótér és közcélú fedetlen sportpályák kialakítása valósult meg. A játszótér az egészséges
és fogyatékos gyermekek testi-lelki
fejlődését egyaránt biztosítja. A cél
az egyes mozgásformák gyakorlásának lehetősége (lengés, forgás,
egyensúlyozás, csúszás, mászás)
és a természethez való közelebbi kapcsolat kialakítása. Ezt a célt
szolgálja még a 343 db cserje és
50 fa telepítése, amelyek ültetése
során egyúttal a madarak igényeit
is figyelembe vették. Az önkormányzat a labdarúgó –és kézilabdapályát
(ez egy gyepes gyakorló pálya), valamint a
homokos sportpályát több sportág gyakorlására tervezte. Az árnyékban elhelyezett 18
pad és a 4 db asztal-pad a további
pihenéshez ad lehetőséget. A beruházás során mindezek mellett 2
db ping-pong asztalt, 2 db kerékpártárolót, esőbeállót, villanyhálózatot, 5 db információs táblát és 7
db hulladékgyűjtőt is létesítettek.
A fittness teret 4 db szabadtéri
fittness eszköz segítségével hozták létre.
Ilyenformán a természetközelség, a nyugodt környezet létrehozása és a sportolási lehetőség
volt a Pihenőpark legfőbb rendeltetése. A terület alapvetően fásgyepes jellegű és kerékpárút vezet a falutól
a tóhoz. Könnyen megközelíthető és csekély
távolságra helyezkedik el a településtől. A tó
körüli terület korábbi felszereltségét azonban
teljesen el kellett távolítani annak leromlott
állapota miatt. A megvalósítás 18 281 990
Ft pályázati támogatásból (több, mint 78
%) és 4 936 137 Ft önkormányzati önerőből
valósulhatott meg. Így összesen 23 218 127
Ft-t volt szükséges ráfordítani.
A polgármesteri beszédet követően a
település plébánosa a kerékpáros öltözetben
érkező Adalbert atya megáldotta a helyszínt. Végül együttesen átvágva a szalagot
immáron hivatalosan is megnyitották a rendezvényt. A továbbiakban a Fonó Néptáncegyüttes lépett fel, mely után közösen – a
polgármesterrel együtt - felállították a majális jelképét, a májusfát.
A gyermekek nagy örömére lezajlott a tó körüli, mintegy másfél kilométeres futóváltó verseny, ez volt a
kezdeti megmérettetés. Első körben
az általános iskolás lányok és a felnőttek indultak a Csigabiga Óvoda és
Bölcsőde néhány óvó nénijének részvételével. Második körben pedig a
fiúk futama következett. A résztvevők
természetesen emléklapot és csokit
kaptak. Szépen teljesítettek és hősiesen helytálltak a gyerekek. A kötélhú-

zó versenyen például felsős fiúk alsós lányok
ellen mérkőztek meg vagy felsős fiúk alsós
fiúk ellen. Nem kimondottan volt kiegyenlített a küzdelem, de ilyenkor nem is ez a
fontos, hanem a vidámság. A kötélhúzáshoz
többször is nekirugaszkodtak a nap kis hősei.
Tartalmas délutáni elfoglaltságot jelentett a fiatal korosztály számára az asztalitenisz, a röplabda, az óriás malmozás, a
métázás, valamint a Horgásztó területére
telepített 7 db komplex játék, amely az óvodásoktól a kamaszokig kielégíti az igényeket.
Újabb kihívásnak a logikai és sportteszt bizonyult, melynek elszánt vállalkozói egy-egy
csokival lettek gazdagabbak. A fiatalabb
és idősebb korosztály számára egyaránt
kellemes élmény volt a környékre irányuló
lovaskocsikázás.

Az időjárás kedvezett az ünnepségnek
(kivéve olykor néhány gyanús, sötétebb felhőt és a feltámadó szelet), ezért készítettünk
sárkányokat saját kezűleg, Adalbert atyánál
szárnyra is kapott egy rövid időre az egyik általunk alkotott sárkány! A Toldi-tartást eleinte
felnőttek próbálták ki, majd egyre több ügyesebbnél ügyesebb kisfiú, kislány (az egészen
kicsi gyermekek is!) és kamasz állt sorba a
jól megérdemelt csokiszelet és üdítő vagy sör
reményében, valamint, hogy bemutathassa
testi erejét. Néhányan bográcsozásra és tárcsás hús készítésére adták fejüket. Az ízletes
falatok jól is estek a fárasztó nap után.
Érkezhetett az érdeklődő gyalog, kerékpárral vagy netán autóval, garantált volt a
kikapcsolódás a dolgos hétköznapok után.
Még a kerítésen kívülről is vonzott kíváncsiskodó szemeket az ünneplő tömeg! Remélhetőleg jövőre is és az elkövetkező években is
számíthatunk családi és baráti piknikre, amire talán a polgármester elismerése és elégedettsége lehet a garancia. Az önkormányzat
számít arra, hogy ezentúl növekszik a település idegenforgalmi vonzereje, csökken a
migráció mértéke, illetve, hogy ösztönözhető
a lakosság a kerékpárral való gyakoribb közlekedésre, amely csökkentené a családi költségeket és segítené az egészségmegőrzést.
Olasz Bettina
Kulturális munkatárs

www.ulles.hu

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
Üllés Nagyközségi Képviselőtestület az
előző híradás óta két testületi ülést tartott.
Április 23-án rendkívüli, nyílt ülésre került sor.
Az ülés keretében a képviselők döntöttek:
– az általános iskola alapító okirata módosításának támogatásáról,
– a Rendezési Terv módosítására vonatkozó Tervezési Szerződés elfogadásáról (a módosítás iparterület kijelölésére vonatkozik),
– a Négyforrás Nonprofit Kft. pályázatának megvalósításához a Kft részére tagi
hozzájárulás befizetéséről (a már elnyert pályázat által szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének támogatása, egy új hulladékgyűjtő
jármű beszerzése, valamint a háztartások
(kukák) azonosításra és a hulladék egyedi
mérlegelésre alkalmas elektronikai és mérlegelő rendszer beszerzése fog megvalósulni),
– a Déryné Kulturális Központ igazgatói
álláspályázatainak értékeléséről (a felhívásra
beérkezett 4 pályázatot a jogszabály által elrendelt közoktatási szakértő érvénytelennek
minősített. A Képviselők egyúttal új felhívás
közzétételéről döntöttek. A Déryné Kulturá-

lis Központ igazgatói munkakör betöltéséig
– 2014. május 1-től 2014. december 31-ig
terjedő határozott időtartamra, Meszesné
Volkovics Szilvia kinevezését – a jelenlegi
alkalmazásával azonos feltételekkel – 2014.
december 31. napjáig meghosszabbították.)
A május 14-i soros, nyílt ülésen a képviselők döntöttek:
– a településen közüzemi szolgáltatást
végző cégek (ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.,
EDF DÉMÁSZ Zrt., Alföldvíz Zrt, a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft, a Szegedi
Kéményseprőipari Kft) tevékenységéről készült
tájékoztató elfogadásáról,
– a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolójának elfogadásáról,
– a településen építéshatósági feladatok ellátásáról, ezzel összefüggően 200.000
Ft/év összegű működési támogatás megfizetéséről (a megállapodás elfogadásával a továbbiakban is lesz kéthetenkénti kihelyezett
ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban),
– a két tanyagondnoki gépjármű beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőjének kiválasztásáról (a döntés

alapján a Porsche Inter Autó Hungária Kft Szeged Sárosi utca 11. nyerte az eljárást),
– az iskola igazgatói és az üllési tagintézmény-vezetői munkakör betöltésére beérkezett 1-1 db pályázat véleményezéséről.
A képviselők a továbbiakban zárt ülés
keretében tanácskoztak. Döntöttek:
– a Dorozsmai út 82/6. számú bérlakás
bérbeadásáról,
– az étkezési térítési díjhátralékosok
ügyében (a díjhátralékosok felszólításra
kerülnek, amennyiben 15 napon belül hátralékukat nem rendezik, úgy a szolgáltatás
felfüggesztésre kerül),
– a díszpolgár személyéről.
(Az ülések anyagát, előterjesztéseit a
Polgármesteri Hivatal titkárságán, a jegyzőkönyveket a www.ulles.hu honlapon a
Képviselőtestület menüpont – 2014. Képviselőtestület jegyzőkönyvek alpont alatt tekinthetik meg)
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT ADÓZÓK!

A 2013. adóévről szóló helyi iparűzési
adóbevallás benyújtásának és befizetésének
határideje: 2014. június 2.
Iparűzési adó számlaszám, amelyre a
befizetés utalható: 11735005-1535409903540000.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 172. §. értelmében „a magánszemély adózó 200 ezer forintig más adózó 500
ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal
sújtható, ha a bejelentési (bejelentkezési,
változás-bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan
adattartalommal vagy hiányosan teljesíti”.
A bevallási nyomtatványok a www.ulls.
hu oldalról letölthetőek.
Kérem a határidő pontos betartását.

TÜllés
ESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Nagyközség Képviselőtestülete

2014. június 25-én (szerdán) 16 órakor
ülést tart a hivatal Házasságkötő termében,
melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) Beszámoló – a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Kistérségi Társulás
2013. évi tevékenységéről
2) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok ellátásáról
3) Beszámoló a szociális ellátások – a
szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2013. évi ellátásáról
4) Aktuális kérdések

Nagy Attila Gyula
polgármester




ÚJ BÖLCSŐDE
ÁTADÓ ÜNNEPSÉG



A
Képviselƅtestület
nevében
örömmel
tájékoztatomaTiszteltLakosságot,hogyelkészülta
pályázati támogatással  megvalósuló korszerƾ, 22
fƅbefogadásáraalkalmas,kétcsoportosbölcsƅde.

Alétesítményünnepélyesátadására
2014.május31Ͳén,szombaton13órakorkerülsor.
Helyszín:ÜllésDorozsmaiút10.
ArendezvényresokszeretettelmeghívomÖnöket,
kéremünnepeljenekvelünk!


NagyAttilaGyula
polgármester



Üllés Nagyközségi Önkormányzat
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
Telefon: +36 (30) 506-1792, (62) 282 – 122
E-mail: hivatal@ulles.hu
Honlap: www.ulles.hu
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KÖZSZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT.
Ügyfélszolgálat:
e-mail:

VÉRADÁS LESZ ÜLLÉSEN

06 40 824-825
ugyfel@gdfsuez.hu

Gázszivárgás, vagy üzemzavar estén a hívások fogadására 24 órás diszpécser szolgálat
működik. Ingyenesen hívható telefonszám: 06 80 820-141

EDF DÉMÁSZ ZRT.
A telefonos ügyfélszolgálat munkatársai a hét minden napján, éjjel-nappal minden ügytípusban várják az ügyfelet hívásait a helyi tarifával hívható 06 40 82 22 82-es telefonszámon.
Hibabejelentés:
Állandó ügyfélszolgálati iroda:

06 40 82 20 00
Szeged, Kossuth L. sgt. 68.
Nyitva tartás:
Hétfő: 08:00 - 20:00
Kedd: 08:00 - 14:00
Szerda: 08:00 - 14:00
Csütörtök: 08:00 - 14:00

ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Telefonos ügyfélszolgálat:
Hibabejelentés:
levelezési cím:
e-mail:

06 40 922 334
06 80 922 333
5601 Békéscsaba Pf. 96
ugyfel@alfoldviz.hu

Ügyfélszolgálat személyesen legközelebb Mórahalmon a Kölcsey utca 2. szám alatt érhető el, melynek nyitvatartási ideje:
Hétfő:
8.00 – 12.00 óráig és 12.30 – 15.00 óráig
Szerda:
8.00 – 12.00 óráig és 12.30 – 15.00 óráig

CSATLAKOZZ TE IS!
TAGTOBORZÁST TART
A

MAGYAR VÖRÖSKERESZT

A Magyar Vöröskereszt Kistelek-Mórahalom Kistérség Területi Szervezete,
tagtoborzást tart Üllésen, a Napos Piacon, Falunap alkalmával június 1-én 11
órától 14 óráig.
A Vöröskereszt összekapcsolja az adományozókat - magánszemélyeket és vállalkozásokat - a nehéz körülmények között
élő embertársainkkal. Amennyiben Te is
szeretnél a 133 éves múltra visszatekintő
Magyar Vöröskereszt (civil szervezet) tagja lenni, gyere ki június 1-én, vasárnap az
Üllési Falunap alkalmával a Napos Piacra
(Napos utca 5. szám) 11 óra és 14óra között
és csatlakozz! Tapasztalatunk és az ország
egészére kiterjedő hálózatunk révén megfelelő rálátással bírunk a rászorulói igényekre
és folyamatos kapcsolatban állunk a perifériára szorult lakossággal. Szervezetünk
évente több tízezer embernek segít katasztrófák idején, 437 ezer véradót toboroz, 75
ezer elsősegélynyújtó vizsgát szervez, 218
ezer rászorulón segít és több száz ember
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ÉLETMENTÉS EGY
KARNYÚJTÁSSAL!

hozzátartozóit keresi meg. A Magyar Vöröskereszt valószínűleg az egyik legnagyobb
taglétszámmal rendelkező társadalmi szervezet, mégis létszáma egyre csökken. Ezen
szeretnénk változtatni és reméljük, hogy
egyre több fiatal tagot is a sorainkban üdvözölhetünk. A tagdíjtámogatásból (tavaly
még úgy emlegettük, hogy a tagbélyeg) befolyt összeg fontos bevételi forrásunk, ezért
is olyan fontos a taglétszám megőrzése,
növelése.
A tagság feltétele, a helyszínen egy belépési nyilatkozat kitöltés a személyes adatok
megadásával, illetve a tagsági díj befizetése.
Éves tagdíj összege: gyerek: 300 forint, felnőtt: 600 forint, nyugdíjas: 300 forint. Minden tagunk kap egy tagsági kártyát, melynek a megújítására évenként van lehetőség
a fenti összeg bármelyikének befizetésével,
mely semmiféle kötelezettséget nem von
maga után.
Kérjük Önöket, tagságukkal támogassák
a szervezetünket!
Juhász Krisztina
területi munkatárs

A Falunap keretein belül a Magyar
Vöröskereszt véradást szervez Üllésen,
június 1-én, vasárnap 11 órától 14-óráig
a Napos Piacon.
A Vöröskereszt és az Országos Vérellátó
Szolgálat munkatársai várják mindazokat az
önkénteseket, akik betöltötték 18. életévüket, de még nem múltak el 65 évesek, egészségesnek érzik magukat és legalább 50 kilogramm a súlyuk. Amennyiben te is szeretnél
a véradók táborához tartozni, gyere el június
1-én a Napos Piacra (Napos utca 5. szám)
és ments meg 3 életet „egy karnyújtással”.
Évente több mint 430 ezer egység vérre és
közel fél millió önkéntes adományára van
szükség a hazai vérellátásban.
Minden véradás egészségügyi szűrővizsgálat is egyben, így az önkéntesek fontos lépést tesznek a szociálisan érzékeny és
egészségtudatos emberré válás útján. Egyegy alkalommal 4,5 deciliter vért vesznek le
tőlünk, az egész folyamat az adatok megadásától a távozásig körülbelül 30 percet vesz
igénybe. A levett vérvörös, folyékony szövetet 3 részre bontják és a rászoruló páciens
ebből csak a neki szükségesből részesül,
vérplazmát például az égési sérültek kapnak.
Mindenki hozza magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és TAJ- kártyáját!
Véradás előtt ajánlott enni (a zsíros ételek
mellőzendőek) és fontos a bőséges folyadék
fogyasztása. A jóérzés mellett nápolyit, fél
liter ásványvizet, étkezési utalványt, virsli
kupont valamint mórahalmi és makói fürdőbelépőt kapnak azok, akik vérüket adományozták a betegellátásért.
Amennyiben a véradás mellett más
módon is segíteni szeretné a területi Vöröskereszt munkáját, irodánk megtalálható a Mórahalmon, a Röszkei út 2 szám
alatt.
További elérhetőségeink:
morahalom@voroskereszt.hu
TEL:+36/70/9338376
A facebook oldalon:
Magyar Vöröskereszt Kistelek-Mórahalom Kistérség Területi Szervezete
Juhász Krisztina
területi munkatárs

ÉLETMÓD KLUB
Az Életmód Klub következő összejövetelét 2014. június 19-én, csütörtökön 17 órai
kezdettel tartja az Üllési Horgásztónál.
Az összejövetel témája: Családi nap.
A rendezvényre minden érdeklődőt várunk!
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

www.ulles.hu

BABA-MAMA KLUB!

ALKOTÓHÁZI HÍREK

A június havi babamama klub 2014. június
16-án 9-11 óráig kerül
megtartásra a Déryné
Kulturális Központ kistermében.
Téma: Egészséges
táplálkozási csecsemő és kisgyermek korban
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az Üllési Alkotóház 2014. június 1-jétől augusztus 31-ig kötetlen foglalkozásokat tart a
szokásos időpontban: kedden és szombaton 15-18 óra között.

Védőnők

KÉZMŰVES TÁBOR
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület és az Üllési Alkotóház 2014. augusztus 04-08-ig kézműves tábor szervez.
A részletekről érdeklődni, illetve jelentkezni az Alkotóháznál nyitvatartási időben, illetve
Hajdúné Julikánál a 06/20/421-5701-es telefonszámon lehet.

BTC EGTC FÜRDŐPROGRAM
Létrejött a BTC EGTC
fürdőprogram. A BanatTriplex Confinium EGTC kezdeményezésére összefogott
a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő és
a makói Hagymatikum Gyógyfürdő. A két
fürdő összefogásában kedvezményt biztosítanak az EGTC lakossága számára. A kedvezmény lényege, hogy 2000 Ft kifizetése
esetén a kupon tulajdonosa mindkét fürdőt igénybe veheti 2014. április 01.- 2014.
június 30. időszak vonatkozásában.
A kedvezményes kupon egy fő belépésére
jogosít mindkét fürdőbe. A jegy árának kifizetése az először látogatott fürdőnél esedékes,
a másik fürdő látogatása ez által díjmentes, a
lepecsételt kupon felmutatása ellenében.

Következőt kell tennie:
1. Kérjük az újságból vágja ki a fürdőjegyet! (1 jegy 1 fő belépésére jogosít!)
2. Töltse ki az adatokat (név; település;
email) a megadott helyeken.
3. Az első fürdő látogatásához a kivágott
és kitöltött fürdőjegy felmutatása és a 2000
Ft megfizetése szükséges. Az első fürdő pecsételés, aláírás, dátumozás és az adatok kivágását követően visszaadja a fürdőjegyet.
4. A második fürdő ingyenes látogatása
2014. június 30-ig a visszakapott, lepecsételt, aláírt és dátumozott fürdőjegy átadásával lehetséges.
További fürdőjegy ingyenesen letölthető a www.btc-egtc.eu honlapról!
Kellemes időtöltést kívánunk!

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
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ÉS TE HOGYAN CSINÁLOD?
És te hogyan csinálod? címmel előadássorozatot
hirdettünk
meg a múlt év végén.
Beszélgettünk már önmagunkról, az életkori
problémákról, az elmúlásról, párkapcsolati
válságról. Az alkalmak egy órásak, némi bevezetés után személyes élményekkel és tapasztalatokkal teli beszélgetésre invitáljuk az
érdeklődőket.
Következő – rendhagyó- alkalom:
2014. június 3. kedd 17 óra
(Kivételesen a hónap első keddje!)
Helyszín: Déryné Kulturális Központ
Téma: Nyárra hangolódó közös(ségi)
játék, vidám beszélgetéssel
Mottó: Időnként kell egy kis lazítás, mert:
„Egészen biztos, hogy előbb-utóbb ez vagy
az lesz, így vagy úgy.”
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
TORNA

Minden kedden és csütörtökön 18 órakor
egészségmegőrző tornát tartok a Déryné Kulturális Központban, melyre nyugdíjasokat és
fiatalokat is szeretettel várok.
Érdeklődni:
Csótiné Marika – 62/282-195
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POGÁCSA SÜTŐ VERSENY
A TESZ-VESZ KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET POGÁCSA
SÜTŐ VERSENYT
HIRDET.
Nevezni lehet korra,
nemre való tekintet nélkül,
egy tepsi bármilyen pogácsával.
A nevezők a kész süteményeket 2014.
május 31. napján (szombaton) 13 – 14 óra
között adhatják le az Alkotóháznál (Üllés,
Dorozsmai út 28.).
A versenyzők a sütemények átadásakor
1 kg lisztet és 1 csomag margarint kapnak
térítésmentesen.

A süteményeket
szakavatott zsűri bírálja el. A zsűrizést
követően a Nyárindító Napok keretében,
szombaton az ünnepélyes megnyitó után
(16.30 órától) lehetőség lesz a pogácsák vásárlással egybekötött kóstolására. Az árusítást önkénteseink
vállalták.
Minden résztvevő munkáját díjazzuk
majd (a díjak fedezetét, a vásárlásból befolyt
összeg is támogatja).
Tesz-Vesz Vezetősége

KISÁLLATVÁSÁR ÜLLÉSEN
Üllésen a Kisállatvásár június 14-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.

www.ulles.hu

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI

Május 5-én nagymamák és nagypapák
napi ünnepséget tartottunk a Szociális központban. A Fontos Sándor Általános Iskola

EGYESÜLETI HÍREK
A mozgáskorlátozott egyesület következő
összejövetele - a megbeszélt időponttal ellentétben – 2014. június 6-án, pénteken 15 órai
kezdettel lesz megtartva az Alkotóházban.
A téma: közös főzés és a nyári programok áttekintése lesz.
Az estebéden való részvétel a 2014. évre
befizetett tagoknak ingyenes.
A rendezvényre jelentkezni május 30-ig
Lapuné Füredi Andreánál a 30/383-4976-os
telefonszámon lehet.

2. osztályos tanulói lepték meg az időseket
egy igazán szép és megható műsorral, amit
ezúton is köszönünk mind a diákoknak, mind
a felkészítő tanítónőknek. Az ünnepség után
egy-egy virággal köszöntöttük a nappali ellátásban résztvevőket.
Ruhaadomány is érkezett a szociális
központba, melyet eljuttattunk a rászorulók
részére. A ruhaadományokat köszönjük:
Menyhárt Lászlónénak, Rácz Vincénének és
Gajda Jánosnénak.

Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – JÚNIUS

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. május 31- június 1. Dr. Máthé Ellák
06/30/638-6740
2014. június 7-9.
Dr. Hursán Mihály
06-30/998-6139
2014. június 14-15.
Dr. Kovács Tibor
06/30/965-3114
2014. június 21-22.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/476-3517
2014. június 28-29.
Dr. Papp Sándor
06/30/487-9805

INTERJÚ SINKÓ IMRÉVEL, AZ ÜLLÉSI ZÖLDSÉGSZÁRÍTÓ ÜZEM TULAJDONOSÁVAL
Sinkó Imrét, az Üllési Zöldségszárító
Üzem tulajdonosát kérdeztem a kezdeti nehézségekről, tervekről, fejlesztésekről, az
üzem működéséről:
– Üdvözlöm, elsőként arra lennék
kíváncsi, hogy nehezen indult-e el az új
üzem működése?
– Igen, nehezen. Többféle zöldség levelét szárítjuk, nem csak fűszerpaprikát,
ezért szükség volt komoly beruházásokra, a
géppark és eszközök felújítására. Azt tudni
kell, hogy korábban csak fűszerpaprikát szárítottak a telepen. Régen nem költöttek rá,
főként az infrastruktúrára. Az új üzem 2014.
január 9-től működőképes, igyekszünk a
teljes szárítási időszakban dolgozni, amely
április végétől november elejéig tart. A zöldségnövények közül többek között spenóttal,
kaporral, petrezselyemmel foglalkozunk a
fűszerpaprika mellett. Úgy gondolom. hogy
rövid idő alatt jó eredményt tudtunk elérni,
két napos késéssel a tervezetthez képest
április 27-én indult el a munka. Ez idő alatt
szükség volt folyamatosan karbantartásra,
javításokra.
– Kaptak-e támogatást a termelés beindításához, ha igen, elégedettek-e vele?
– Anyagi támogatást nem, mivel az élelmiszeripart nem kifejezetten támogatja az
állam. A növekedési hitel révén – amely 2,5
%-os kamatú, fix forint alapú hitelforma – az
ingatlan és a berendezések fejlesztését, felújításokat tudtunk végrehajtani. Ez is természetesen segítség volt a számunkra.

– Milyen tervei vannak a jövőt tekintve?
– A létszám nem valószínű, hogy változni fog, jelenleg összesen dolgozóink száma
34 fő. Szeretnénk még fejleszteni a belső
villamoshálózatot, a technológiát, külső tatarozásra volna szükség a tetőt és az útburkolatot illetően, valamint szigetelésre. Megújításra szorul a fűtés a szociális részlegnél. Új
berendezéseket kell még beszerezni a zeller
és cékla szárításához.
– Mivel foglalkoznak pontosan? Szárítanak vagy őrölnek is?
– Zöldségszárító üzemünkben nincs őrlési folyamat. Megtermeltetjük az alapanyagot
90 km-es körzetünkben: úgy, mint Kalocsa,
Fajsz, Tiszaföldvár, Szolnok, valamint Csongrád és Békés megye határáig. Az árufeldolgozás mellett az utófeldolgozás is feladatunk:
csomagolás, nagybani értékesítés (zsákos,
kartonos kiszerelések). Országon belül, főként kereskedőknek adjuk tovább termékeinket, melyek végcélja Európa országai.
– Milyen a nők és férfiak aránya a dolgozók között?
– Az üzem megvásárlásakor 5 férfi és 8
nő dolgozott a telepen, azóta fele-fele arányban dolgoznak nálunk nők és férfiak. A gépész, műszaki jellegű, targoncás és képzettségből adódó feladatokat férfiak végzik, míg
a szalagmunkát és csomagolást a nők.
– Naponta mekkora mennyiségű zöldséget dolgoznak fel?
– Korábban 240-250 mázsányi volt a feldolgozott zöldség, ma már 500-550 mázsa.

– Ön mióta foglalkozik zöldségszárítással?
– Már 24 éves tapasztalatom van ebben a
szakmában, de konkrétan 1990 óta. Végzettségemet tekintve kereskedelmi üzemgazdász
vagyok. Dolgoztam élelmiszeripari cégeknél
korábban is kereskedelmi igazgató, illetve ügyvezető/tulajdonos munkakörökben.
– Mely paprikafajtákkal foglalkoznak?
– Hagyományos, palántás szegedi paprikákkal, kísérletezéssel nem foglalkozunk.
– Mekkora területű a telep?
– A telek 19 800 m2, az épület 3 600 m2,
összesen több, mint 2 hektár.
– Milyen részfolyamatai vannak a
munkálatoknak?
– Mindenekelőtt mintavétel történik a
szántóföldön, majd vágás, amelyet követően 3 órával az üzembe kerül az alapanyag.
A mérés, mérlegelés után az ún. nyers oldali
tisztítás következik. Csak a szennyezőanyag
eltávolítása történik kézzel, minden más gépesített. Továbbá kiemelendő az adagolás,
a szalagmunka, a mintavétel, a szecskázás
– szárleválasztás, valamint előszárítás és
sterilizálás. A száraz végen a légtechnika és
a vibráció, a szita, a rosta dolgozik, a kézzel
történő kiválogatást fémdetektálás követi.
Végül pedig csomagolás méretre.
– Honnan szállítják a szállítani kívánt
paprikát a telepre?
– Leginkább üllési gazdákkal állunk szerződésben, de Zsombóról, Forráskútról, Bordányból és Zákányszékről is.
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– Van-e konkurens üzem a környéken?
– Csólyospáloson a D-Paprika Kft. telepén szintén nem csupán paprikát szárítanak.
Ők nem vetélytársaink. Kiváló, régi családi
üzemről beszélünk, mely egyedi, speciális
termékeket állít elő. Mi inkább kevesebb
zöldségféléből készítünk nagyobb mennyiségű szárított terméket.
– Milyen minőségű termékeik vannak
az első osztályú mellett?
– A minőséget főleg a mezőgazdasági
év határozza meg, pl. a zöldség színét, betegségeit. Vevőink igényei szerint képezzük
a minőségi osztályokat, ugyanúgy, mint a
méretet és a kicsomagolási egységet is.
Az alapanyag legyen első osztályú, de természetesen több minőségi osztály alapján
csoportosíthatók termékeink.

– Milyen időjárás kedvez a szárítani
való zöldségféléknek?
– A kapor, a petrezselyem és a paprika
tavaszi növények, végig öntözést igényelnek
és normál tavaszi időjárást. A petrezselymet
többször szokás vágni. Az áttelelő spenót a
tél viszontagságainak van kitéve – október
elején vetik, áprilisban szedhető. A homokhátság alapvetően nem alkalmas ilyen zöldségek termesztésére. Paprikatermesztő partnereink már inkább vannak.
– És végül, mit üzen az üllési lakosoknak, miről tájékoztatná őket?
– Azt gondolom, hogy az üzem még
hosszútávú fejlesztés előtt áll, így próbálunk
stabil, állandó munkahelyet biztosítani a családok számára. Szeretnék köszönetet mondani
az önkormányzatnak, elsősorban a polgármes-

ternek. Rendkívül agilis és vállalkozóbarát személyiség. Sok segítséget és tanácsot kaptunk
tőle. Emellett a helyi vállalkozóknak is hálás
vagyok a beruházásokért, a villanyszerelő,
lakatos és kőműves munkákért, kiemelten a
Bozsity Bt.-nek és Maróti Zoltánnak.
A riportot készítette: Olasz Bettina
Üllés, 2014. 05. 13.

ÜLLÉS, A HELYI KÖZÖSSÉGI AKADÉMIA HÁLÓZATÁNAK TAGJA
Községünk – a térségben egyedüliként – részt vesz az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú, ”Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” című projektben, amelynek keretében az önkormányzatok részvételével létrejön – a jövőben sajátos tudásközpontokként működő – Helyi Közösségi Akadémiák (HKA)
hálózata, amely helyzetelemző tanulmány elkészítésével, műhelymunkák lebonyolításával és a jó gyakorlatok
terjesztésével segíti a közösségi bázisú stratégiákkal megalapozott helyi fejlesztést.
Üllés Nagyközség Önkormányzata elnyerte a Helyi Közösségi Akadémia, ill. a hálózat tagja címet, melyet
egy Oklevél keretében vettünk át május 9-én Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében
a Ludovika Campus Dísztermében.
Nagy Attila Gyula
polgármester

A 2013-2014-ES TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI
Soós Judit, Vass Máté
VIII. helyezést értek el: Czakó Julianna,
Lajkó Borbála, Péter Ágota Kincső
IX. helyezést értek el: Csúcs Baldó,
Farkas Máté, Nagy András

1. Teodorovits Ferenc Kistérségi Természetismereti Emlékverseny – Ásotthalom
2013. október 21.
Versenyzők: Borsos Szilárd, Farkas Laura,
Hódi Ádám II. helyezést értek el
2. Curie Környezetismereti Emlékverseny területi versenye Szentes
2014. február 15.
3-4. évfolyam
XI. helyezést értek el: Lajkó Levente,
Nagy Miklós István, Szabó Larion
Felkészítő: Seresné Ritter Rita és
Gyurisné Pigniczki Tünde
5-6. évfolyam
XI. helyezést értek el: Donciu Adela,
Farkas Laura, Hódi Ádám
XIII. helyezést értek el: Borsos Szilárd,
Czakó Bálint, Juhász Blanka
7-8. évfolyam
I. helyezést értek el: Barna Réka,
Kiss Patrícia, Gyuris Imre
VI. helyezést értek el: Márta Petra,
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Csapataink közül az első helyen végző 8.
osztályos csapat: Barna Réka, Kiss Patrícia,
Gyuris Imre továbbjutott az országos döntőre, melyet Szolnokon szerveztek meg 2014.
április 24-én. Az országos döntőn a 14. helyen végeztek. Köszönjük Barna Dániel és az
Önkormányzat segítségét az utaztatásban.
5. Hevesy György Kémia Verseny területi fordulója – 3 levelező forduló után – Szegeden a
Béke utcai Általános Iskolában 2014. március 4-én került megrendezésre.
7. osztály: Lajkó Borbála (2. hely)
Csúcs Baldó (5. hely)
Márta Petra (10. hely)
Soós Judit (34. hely)
Kiss Dániel (36. hely)
8. osztály: Gyuris Imre (7. hely)
Kiss Patrícia (16. hely)
Barna Rék (25. hely)
A területi versenyről a megyei döntőbe (2014. március 22.) jutottak:
7. osztály: Márta Petra 9. hely
Lajkó Borbála 24. hely
Csúcs Baldó 38. hely

8. osztály: Gyuris Imre 11. hely
Kiss Patrícia 27. hely
Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes
6. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetvédelmi Emlékverseny megyei döntőjének helyszíne a szegedi SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár, időpontja:
2014. április 25. A versenyzők a feladatlapok kitöltése után a szegedi Füvészkertbe
látogathattak el. Majd ezt követte az eredményhirdetés.
Iskolánkból két tanuló versenyzett:
Borsos Szilárd 3. hely
Hódi Ádám 5. hely
Felkészítő: Sárközi Emília, Kocsisné
Hecskó Ágnes
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, az Önkormányzatnak és az iskola
vezetőjének a segítséget a versenyekre való
eljutásban.

Természettudományi munkaközösség
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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 idén 48 csoport regisztrált. Ebben a tanévben nekünk két csapatunk
indult, mindkettő
a 7-8. osztályos kategóriában.
A verseny 2014. 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 történelmi
eseményét mutatta be, természetesen angolul. A hetedikeseink Dániát kapták. Történetük címe: LEGO – The
Danish Wonder (Lego - a dán csoda). A
nyolcadikosoknak Ausztriát sorsolta a gép.
A színdarab címe: The Great Spirits of Music (A zene nagyjai).
Korosztályonként mindig a legjobb hat
csoport kap lehetőséget a szegedi, illetve a
békéscsabai elődöntőn való bemutatkozásra. Az előfeladatok pontszámai alapján mind
a két történet bekerült az elődöntőbe, Szegedre (2014. április 23.). Az elődöntőkből a

dobogósok juthatnak tovább. Csapataink az
1.(Honey Bears), illetve a 2. (Green Frogs)
helyről kerültek be a kecskeméti döntőbe.
A döntő időpontja 2013. május 10. volt.
A gyerekek angol nyelvi tudásukkal, színpadi játékukkal, táncukkal és a saját maguk
által készített ötletes jelmezekkel és díszletekkel idén is elkápráztatták a szakértő zsűrit
és a nézőket is. Kecskemétről, a döntőből
elhoztuk az első (Green Frogs 114 pont) és a
második (Honey Bears 114 pont) helyezést,
valamint az egyéni díjakat is.

Legjobb színésznő: Hegedűs Eszter; legjobb színész: Gyuris Imre
Külön öröm számunkra, hogy kategóriánkban egyedüli falusi iskolaként vettünk
részt az elődöntőben is és a döntőben is,
és hogy diákjaink megállták a helyüket egy
neves - szegedi, gyomaendrődi, szarvasi,
kecskeméti iskolákat felvonultató - mezőnyben is.
Az értékes könyvjutalmak mellé idén
először Skype lehetőséget angol anyanyelvű
tanárral és táborozást is kapott a győztes
csapat.
A Green Frogs számára
méltó befejezése volt a versengésnek ez az első helyezés, hiszen négy éven át
mindig döntősök voltak és
három alkalommal dobogós
helyen is végeztek.
A Honey Bears csapat
pedig nagyon igyekszik és
jó úton halad, hogy jövőre
megismételje ezt a bravúrt.
Sikerük mögött egy
komoly csapatmunka áll,
a nevelők, a gyerekek és
a szülők részéről. Mindenkinek nagyon köszönjük a
segítséget az ötletelésben
és a kivitelezésben. Külön
köszönjük a polgármester
úr és a képviselő testület
utazáshoz nyújtott támogatását.
angol nyelvi
munkaközösség
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A PETER AND PAN GITÁRDUÓ VENDÉGESKEDETT
AZ ÜLLÉSI CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN

Csütörtökön érkezett a helyi óvodába
Balázs Péter és Lengyel Tibor a gyermekek
nagy örömére, hogy játékos énekeikkel és
akusztikus gitárjátékukkal szórakoztassák az
apróságokat (akik bizony még a fényképezést is igen derülten fogadták). A produkció
a szegedi Somogyi Könyvtár támogatásával,
az Üllés Községi Könyvtár közreműködésével valósult meg. Az óvoda lakói alig várták,
hogy elkezdődjön a műsor. Az egy órás fellépés alatt többek között hallhattuk a Tavaszi
szél vizet áraszt című közismert dalt is, amelyet az óvodások együtt énekeltek a fellépőkkel. Péter és Tibor jelmez nélkül képesek
olyan élményben részesíteni a kicsiket, hogy
vidámságuk szinte mérhető volt. A gyermekdalokat, népdalokat, megzenésített gyermekverseket bemutató kettős előadásában

elhangzottak olyan
dalok, amelyek segítségével a gyerkőcök
„elmentek vásárolni”
(Elmentem a vásárba fél pénzzel) vagy
éppen megtanulták,
hogy nem szabad
füllenteni
(Ekkorát
ne lódíts komám!),
illetve a szerelem és
az eső is - egyébként
is egy esős napon
zajlott az esemény szóba került. Azt is
megtudhattuk, hogy
Péternek 109 szerelme volt óvodás korában
és a kicsik között is már többen voltak „szerelmesek”! Dehát kinek nem volt szerelme az
óvodában? Számos daluk szól állatokról (pl.
békáról vagy alligátorról)
nagyon kedves produkciók formájában, megszólaltattak több állatot,
pl. a kecskét, a lovat,
ráadásként a halat is! A
csöppségek tapsolhattak, dobbanthattak, csettinthettek, kiereszthették
hangjukat, sőt, néhány
táncelemet is elleshettek a fiúktól. Bizonyos
témákban „népszavazás”
is lebonyolódott, a gye-

rekek mindig lelkesen jelentkeztek. Eszerint
például, hogy ki szokott segíteni anyunak
vagy apunak otthon, akár barkácsolni, és hát
nem kevesen szeretnek odahaza ténykedni
a szülőkkel. Kezüket felemelve és egymást
átkarolva lehettek részesei a „csodának”.
Nincs is ennél szebb dolog, mint látni az apró
emberkék arcán a boldogságot, a csillogó
szemeket. Illendő volt ám együtt énekelni
az együttessel, különben sértődés lett volna belőle! Ajándékba mindenki kapott egy
„láthatatlan hangszert”, egy szájharmonikát.
Az utolsó dal, a Micimackó fázik-zik-zik után
még visszatapsolták a csapatot egyetlen
dalocska erejéig. A felhőtlen hangulat garantált volt. Reméljük, hamarosan újra ellátogat
hozzánk a Peter and Pan gitárduó két kedves
tagja.
Írta: Olasz Bettina
Üllés, 2014.05.15.

CSIGABIGA ÓVODA Amikor
ÉS BÖLCSÖDE
valaki vég-

Ha címet szerettem volna adni ennek a kis írásnak azt írhattam volna
CSAPAT MUNKA. Egy újabb összefogásról írhatok, mert 2014.04.29-re
egy Társadalmi munkát szerveztünk az óvoda és bölcsőde udvarára.
Amikor még terveztük 14-15 erős kezű férfi embert szerettünk volna
elhívni. Nagy izgalommal szerveztük és igen ezen az áprilisi keddi napon
pontosan 15 segítő érkezett az óvoda és bölcsőde udvarra.
A munka technikai átgondolását és levezetését Kondász Gábornak köszönhetjük, a Technikai csoportból. Kezdődött a régi bölcsődei
udvar kerítésének az elbontása Dobai Imre (Heni apukája) bámulatos
gyorsasággal vágta és hegesztette a vasakat, ami a palakerítést fogta. Gyuris Krisztián (Vanda apukája) hordta a palát és ásta a gödröt
a következő oszlopnak, Simon Zsolttal (Kata apukájával) és Ződi Tamással ( a TESZ-VESZ Egyesület segítőjével). Ugyanis az elbontott
kerítés az óvoda udvarra települt át!
Ott újra az oszlopokat a földbe kellett tenni és hegeszteni rá vasakat, majd rátenni a palákat ebben is segített Lajkó Zoltán (Balázs
apukája) és Tari Dávid Sándor (Gergő testvére), illetve Nagy Gábor
(Dorina apukája).
Közben a többiek Német Tibor (Zoé apukája), Rostás Tamással
(Dóri apukája),Kardos Tiborral (Tibi apukája) és Heintz Sebestyénnel
(Viola apukája) kiásták az udvari játékokat majd jött Juhász Róbert
(Hédi apukája) traktorral és áttelepült néhány játék az óvoda udvarára pillanatok alatt.
Néhány növény igen csúnya volt így Gyöngyösi Csaba (Noémi
apukája), Lajkó Zoltán (Leó és Lia apukája) ezeket kiásta.

10

zett az egyik munkafolyamattal már kapcsolódott is a másikba.
Juhász Róbert végezetül a bölcsi udvart
próbálta kicsit eligazítani szintbe hozni a
traktorral.
Délután 14 órától 19 óráig tartott a munka, közben többször elkezdett csepegni az eső, de megkegyelmezett
Nekünk, mert mindig elállt. Miután a munkával végeztek az apukák
akkorra hatalmas felhőszakadás volt, de már örömmel vettük, hiszen
minden elkészült!
A következő héten a Technikai csoport eltakarította, elhordta a
sok szemetet, ágakat, gallyakat, köveket.
Majd még egy segítőnk volt Bálint Ernő bácsi régi óvodásaink
(Bálint Ádám és Laura) tatája, aki kis traktorral bámulatos gyorsasággal megrotátorozta a bölcsi udvarát. Köszönjük szépen neki is.
Hatalmas segítséget kaptunk, MINDENKINEK KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

www.ulles.hu

BABÓCA CSOPORT
FICÁNKA- CSOPORT
Ficánka-csoportosaink egyre jobban egy közösséggé kovácsolódnak. Szoros barátságok, ,,szerelmek" szövődnek. Reggelente szívesen töltik idejüket táncolással,
a kislányoknak ilyenkor elmaradhatatlan kellék a pörgős szoknya.
Egyre jobban bevonhatók a közös- és egyéni tevékenységekbe.
Bár a játék során még mindig előfordulnak kisebb- nagyobb öszszezördülések, ezeket a helyzeteket egyre könnyebben kezelik. Az
udvarunkba áthozott padok, asztalok, mászóka az újdonság erejével
hat rájuk, örömmel játszanak rajta. Még mindig szívesen emlegetik a Vadasparkba tett kirándulásunk során látott állatokat. Lelkesen
készülünk az anyák napi- és évzáró ünnepségünkre vers- és ének
tanulással, barkácsolással. A Ficánka csoportos gyerekek virágokat
ültettek,amelyeket lelkesen gondoznak. Köszönjük az udvar rendezésében nyújtott segítségét Lajkó Zoltánnak

Jerneiné Masa Tünde
Simonics Krisztina

CICA CSOPORT
A Cica csoport élete, májusban csupa titkolózás
Anyák napi készülődés, teljes TITOK tartás.

Az ünnepek és a szünetek a családi programok
szervezésére kiváló alkalmat nyújtottak. A gyerekek
beszámolóit hallgatva eseménydúsan teltek el ezek a
napok. Az óvodában is megemlékeztünk az ünnepről, a húsvéti népszokásokról.
Az óvodai programunk biztosítja gyermekeink fejlettségi szintje szerinti feldolgozását az adott témáknak. Kihasználtuk a Babócák
ezen szintjét, így bővülő ismeretekkel, aktív szókincsük gyarapításával segítettük elő fejlődésüket. Játékosan, mesékkel, beszélgetésekkel, vizuális élményekkel, tapasztalatok szerzésével.
Május elsején felavathattuk a szabadidő parkunkat a tó körül. Jót
játszottunk és elhatároztuk, egy szép napon csak a Babócák veszik
birtokba a játékokat.
Lázas készülődéssel teltek az utóbbi napok, készültünk az Anyukák napjára. Rajzoltak, színeztek, nyírtak, vágtak….és rengeteg
verset, éneket gyakoroltak. Az ünnepünkön nem csak anyukák, de
nagymamák, és apukák is részt vettek. Derülten és meghatottan
hallgatták gyermekük válaszát arra a kérdésre: „Miért szereted legjobban az anyukádat?”
….és íme a válaszok közül néhány:
„Azért szeretem az anyukámat, mert……..
- Ő is szeret!
- este hozzá bújhatok!
- finomakat főz!
- szép ruhákat vesz!
- megengedi, hogy megmasszírozzam a hátát és epret vesz!
- nyalókát vesz!
- finom sütiket készít!
Örülünk ezeknek a válaszoknak, ez azt jelenti, minden rendben
van a kis lelkükkel!
Bezdány Zoltánné
Battancs Gergelyné

NYUSZI CSOPORT

Az ünnepségre meghívót készítettünk,
majd ajándékot fabrikáltuk, termet szépítettünk.
A műsorunk nem csak anyák napi, hanem évzáró,
Ezért majd a következő lapszámban jön a beszámoló.
Azt már most is le tudjuk írni, az „anyukákat nagyon kell szeretni.”
A gyerekek szíve szeretettel teli, minden pillantásban benne van valami,
„Anyának majd nagyon jó lesz, biztos sírni fog”- egyik pici lányunk
mondja.
Ilyen gondolatok fogalmazódnak meg egy 4 éves kobakba.

Minden Nyuszi csoportos köszöni az apukáknak: Kardos Tibornak, Gyuris Krisztiánnak, Simon
Zsoltnak, Rostás Tamásnak segítségüket az udvarrendezésben. Nagyon népszerűek az újonnan
telepített játszóhelyek, melyek lehetőséget biztosítanak a változatosabb, elmélyültebb játékra. De nem csak az apukák voltak szorgosak,
hanem mi magunk is. Anyák napja megünneplésére készülődtünk;
dalokkal, versekkel, meglepetés ajándékokkal felszerelkezve vártuk
a napot... Május 9-én 18 órakor tartottuk csoportunkban az ünnepet,
ahová jöttek is az anyukák, nagymamák. A vendégek meghatottan
nézték végig kis műsorunkat, mi pedig jókedvűen mosolyogtunk egymásra, hogy örömet tudtunk szerezni.

Zádoriné Bata Zsuzsanna
Marótiné Hunyadvári Zita

Sziráki Lászlóné
Simonicsné Polyák Mária
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HARAGSZIK
AZ ASSZONY
Haragszik az asszony, későn mentem haza,
Az asztalon már kihűlt a vacsora.
Megzavartam neki a szép álmát,
Nem volt kihez vesse a hátát.
A sok jó barát a kocsmába marasztalt,
Megrakták jó borral előttem az asztalt.
Elmondta mindenki otthoni panaszát
Borba fojtotta mindenki a bánatát.
Ragadós lett a szék, nehéz felállni,
Lábunknak állt a bor, nehéz rajta járni,
Bementünk megpihenni minden kocsmába
Így aztán nehezen értünk haza a szobába.

LÚDTOLL
MEGKÖSZÖNÖM
Hogy életet adtál,
S emberré neveltél,
Óvtál minden rossztól,
Oly nagyon szerettél,
Megköszönöm.

Hogy pici lányból
Rég felcseperedtem,
Saját utam járom,
Én is anya lettem,
Megköszönöm.

Ha fájón könnyem hullt,
Simogattad fejem,
Imára kulcsolni
Tanítottad kezem,
Megköszönöm.

Éltedet kísérje,
Hálám és szeretet,
Ma az Anyák napján
Szívből köszöntelek,
S áldom a nevedet.
S. Dudás Mária

Juhász Sándor
2012.09.16.

MÁJUSI ÉNEK…
Néked ajánljuk, Szűzanyánk,
A legszebb hónap alkonyát.
Ezer nép híven zengi ma:
Ó, üdvözlégy, Mária!
Énekli tiszta gyermekajk
S kik érzik a sok földi bajt,
Esengve száll szívük dala:
Ó, üdvözlégy, Mária!
Hallja a bűnös és zokog,
Hogy elhagyta a hajlokot,
Melyben a legszentebb ima:
Ó, üdvözlégy, Mária!
Ó, tudjuk: május estelén
Az égben is több lesz a fény
S zengőbb az angyalok dala:
Ó, üdvözlégy, Mária!
Beküldte: Hódi Istvánné

„ÁPRILIS FOTÓJA”
A Média Munkacsoport május 8-i ülésén az „Üllés az én falum” című fotópályázat keretében foto@ulles.hu e-mail címre
beérkezett fotók közül kiválasztotta az hónap
fotóját.
„Április fotója” – „A hajnali balerina”
című kép lett, melynek készítője Szabó
Ferenc Üllés Árpád dűlő 145. szám alatti
lakos.
A fotó megtekinthető a www.
facebookon.com portálon „Üllés Község”
közösségi oldalán. (május 8-i bejegyzésnél)
Gratulálunk!
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A részletes kiírást a www.ulles.hu honlapon az ”intezmenyek/deryne-kulturaliskozpont/220-ulles-az-en-falum-fotopalyazat” menüpontban tekinthetik meg.

www.ulles.hu
LCD monitor és tévé javítás 1 év garanciával helyszínen szerdán és pénteken.
Telefon: 06/30/ 626-1021 – Komlós Zsolt,
www.lcd-tv-monitor-szerviz.hu
Eladó körbálás széna: 5000 Ft/darab
Érd: Czékus Péternél hétfőtől péntekig a
06/30/506-5351-es telefonszámon
SUZUKI, kétütemű segédmotoros kerékpár jó állapotban eladó. Irányár:
65 ezer Ft.
Érdeklődni: Czékus Zoltán – 30/3399105

CSALÁDI ESEMÉNYEK
ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Vass Anikónak 2014. április 24-én –
3260 grammal – Maja Franciska nevű,

Pataki Líviának és Benda Mátyásnak
2014. május 8-án – 3150 grammal – Jázmin
nevű gyermeke született.

KUTYAKOZMETIKA
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK

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
Magyar, English, Deutsch, Nederlands

Móra Éva (szül. név: Maróti Éva) április 20án (élt: 55 évet),
Papp Györgyné (szül: Kádár-Német Mária)
április 24-én (élt:85 évet),
Forrai Mihály május 6-án (élt 63 évet),
Kocsis Dezső május 8-án (élt: 72 évet),
Nagy Mária május 14-én (élt: 79 évet),
Papp Tiborné (szül: Huszár Zsuzsanna)
május 17-én (élt: 50 évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
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ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép júniusi számának lapzártája:
2014. június 18-án, szerdán lesz.
Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@
ulles.hu e-mail címen lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását.
Köszönjük!

ÜLLÉSI BÚCSÚ
Az Üllési Szt. Antal
Templom búcsúját 2014. június 15-én tartja. Az ünnepi
szentmise 1100 –kor kezdődik, a vendégatya Antal Imre
Ópusztaszeri plébános.

HA ENNI KELL
RÖFI-KER!

NYÁRI AJÁNLAT
TÁPOK: baromfi-, sertés-, kutya-, macskatáp

Az Üllési Húsboltban
– bográcsozáshoz, grillezéshez:
sertés-, marha-, birka- és baromfihúsok
széles választéka várja a Kedves Vásárlókat!

Zsákolt szemes termények, darák, koncentrátumok,
takarmány-kiegészítők

Rendelést felveszünk
helyben és a
06/30/963-6882-es
telefonszámon.

–
–
–
–

TŐZEG ÉRTÉKESÍTÉS:

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

Elfogadunk:

PB GÁZPALACK CSERE

SZÉP kártyát,
Erzsébet utalványt
és bankkártyát is.

Előjegyzést veszünk fel vörös tojó és nagytestű fehér tyúkra, napos
csibékre és előnevelt csibére

Röfi-Ker Húsbolt Kft
6794 Üllés, Dorozsmai
út 47.

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

