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SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
Február 21.-én délután az idősekkel Zákányszékre indultunk farsangi mulatságra
a sportcsarnokba. Szívélyes fogadtatásban
volt részünk: a bejáratnál álarcot és egy kis

hangulatfokozót kaptunk. Az asztalok is farsangi hangulatot árasztottak, több mint 200
nyugdíjas vett részt a rendezvényen. Miután
elfoglaltuk helyünket kezdődött a műsor.
A környékbeli településekről érkező nyugdíjasok komédiát, verset, éneket, táncos
produkciót adtak elő, melyek nagyon szórakoztatóak voltak. Ezután élő zenére táncoltak
az idősek és a kísérő gondozók egyaránt.
Bőséges és finom vacsorát kaptunk, és mellé desszertet is. Az est folyamán tombola
vásárlására is lehetőség volt, szerencsére
nem tértünk haza üres kézzel. Azt hiszem,
mindenki nevében nyilatkozhatom, hogy na-

gyon jól éreztük magunkat, és jövőre is ott
a helyünk.
A nappali ellátásban résztvevőknek nőnapi ünnepséget szerveztünk március 7.én. Meglepetésként a Királydinnye Citera
zenekart hívtuk meg, akik egy nagyon színvonalas műsorral készültek. Az idősek velük
együtt énekeltek, néhányan még táncra is
perdültek. Ezúton is köszönjük nekik az előadást.
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

A JÖVŐBEN NEMCSAK FOGYASZTJUK,
HANEM TERMELJÜK IS AZ ÁRAMOT

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Üllés
Nagyközség Önkormányzatát – KEOP 4.10.0/A/12-2013-00.22 kódszámú
támogatási szerződésével – 39.630.956 Ft támogatásban részesítette.
A beruházás keretében 3 közintézmény – a Csigabiga Óvoda és
Bölcsőde, a Polgármesteri Hivatal és a Déryné Kulturális Központ
napelem rendszerének kiépítése valósul meg.
A kivitelezést a HungaroSun Bt. végzi, a rendszerek átadása
2014. április végére tehető.
Nagy Attila Gyula
polgármester

LAKOSSÁGI FÓRUM
Tisztelettel meghívom Üllés nagyközség lakosságát a

2014. április 2-án, szerdán 18 órai kezdődő

Lakossági Fórumra.

Helyszín: Déryné Kulturális Központ, Bohn József terem.

A Lakossági Fórum témája:

Szennyvízberuházás kivitelezése.

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083
Forrás–4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás
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AZ „ÜLLÉSI TALENTUM” ÖSZTÖNDÍJJAL

SZÉPKORÚAK

KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

KÖSZÖNTÉSE

Tájékoztatom a Tisztelt Pályázókat, hogy
a 2013/2014-es tanév 10 szorgalmi hónapjára vonatkozó ösztöndíjak a pályázók bankszámláira – 2014. március 17. napján - átutalásra kerültek.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj-folyósítás időszaka alatt
minden az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni az Üllési Polgármesteri
Hivatalt, akár e-mailben a balogh.marta@
ulles.hu e-mail címen.

Az értesítési kötelezettség kiterjed különösen az alábbi adatok változására:
– tanulmányok halasztása, megszűnése,
– tanulmányok helyének megváltozása
(új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával),
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változás,
– személyes adatainak (neve, lakóhelye)
változása.
Dr. Sugár Anita
Jegyző

Örömmel tájékoztatom a lakosokat, hogy
az elmúlt időszakban a település két polgárát
is meglátogathattam szép kort megérő születésnapja alkalmából.
Gombos Géza bácsit éppen születésnapján, február 22-én, szombaton köszönthettem, Nagy Istvánné Etelka nénit pedig
március 13-án családja körében üdvözöltem.
A születésnaposoknak egészségben eltöltött további boldog éveket kívánok.

ÜLLÉS, AZ ADÓSSÁGMENTES TELEPÜLÉS
Büszkék lehetünk településünkre, és az
önkormányzat gazdálkodására. Most, a sikeres gazdálkodás jutalmaképp a kormány támogatja azon településeket, akik nem vettek
fel hitelt, nem vettek részt adósságkonszolidációban, így ezzel nem terhelték az állami
költségvetést.
Üllés 112 millió forintot igényelhet jogszabályban meghatározott fejlesztési célokra. Figyelembe véve a folyamatban lévő és
várható pályázati kiírásokat, Üllés Nagyközségi Önkormányzat az alábbi fejlesztéseket
jelölte meg igényként:
– a Víztorony utca, az Erkel Ferenc utca,
az Erkel Ferenc és a Móra Ferenc utca közötti köz aszfaltozása
– a község központjában parkolóhelyek
kialakítása a csatornameder burkolásával
– intézményi szervezetfejlesztés, energetikai korszerűsítés
A fenti mellett számos pályázat áll elbírálás alatt, de jó hír, hogy az óvodánk ener-

getikai korszerűsítésére, fejlesztésére 26,5
millió forint kormányzati támogatás áll majd
rendelkezésre – tájékoztatott róla B. Nagy
László kormánymegbízott Úr.
Hamarosan Üllés vásártere és piactere 2
nagyméretű rendezvénysátorral gazdagodik,
amely biztosítani fogja a piac fedettségét
mindaddig, amíg fix tetőszerkezettel ellátjuk
a piacteret. A sátrak ezen kívül alkalmasak
rendezvények lebonyolítására, valamint bérbe is vehetőek lesznek.
Az idei Nyárindító Napok (május 31
– június 1.) Uniós támogatással valósul
meg, ugyanis 2 millió forintot pályázat
útján tudunk a rendezvényre költeni. Idén
– a korábbi évekhez hasonlóan – neves
előadók, fellépők, koncertek, sportesemények, gyermekprogramok várják a Kedves
Lakosságot.
Nagy Attila Gyula
polgármester

HTájékoztatjuk
ÍREK A TELENOR ÖNKORMÁNYZATI FLOTTÁRÓL
az Önkormányzati te– SIM kártya csere (ennek díja a dolgo-

lefon-flotta tagokat, hogy a legfrissebb
flottás telefonkönyv ingyenesen letölthető a http://www.ulles.hu/onkormanyzatimobiltelefon-flotta oldalról, vagy kinyomtatva megvásárolható a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatánál. A telefonkönyv
ára 300 Ft.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a flottába belépni új előfizetőként
már nem lehet, legközelebb várhatóan
2015. július-augusztus hónapokban nyílik
meg újra a lehetőség a flottához való csatlakozásra.
Telefon-flotta tagok számára az előfizetésekkel kapcsolatos ügyintézésre a Telenor
telefonos ügyfélszolgálatán keresztül
NINCS lehetőség. Személyes ügyintézésre önkormányzati meghatalmazás nélkül
az Árkádban lévő Telenor üzletben van
mód az alábbi esetekben:

zót terheli),
– lopás miatti tiltás,
– fizetési mód kiválasztása, változtatása,
– a dolgozó saját számlájával kapcsolatos számlamagyarázat nyújtása,
– hívásértesítő szolgáltatás megrendelése, illetve lemondása,
– PIN és PUK kóddal kapcsolatos információk nyújtása,
– készülék szerviz ügyeinek intézése, ha
a dolgozó fel tudja mutatni a garanciajegyet,
– internet szolgáltatás megrendelése,
megszüntetése.
Az ezeken kívüli problémákkal kérem, keressék a Polgármesteri Hivatalban Juhászné
Bozsák Andreát, ügyfélfogadási időben.
Kérem, a számlák határidős befizetésére
figyeljenek!
dr. Sugár Anita
jegyző

Nagy Attila Gyula
polgármester

A 2013. JÚLIUSTÓL
ÉRVÉNYES VÍZ- ÉS
CSATORNADÍJAK
a Térségi Vízmű Korlátolt Felelősségű
Társaság tájékoztatása alapján:
az alapdíjat fogyasztástól függetlenül kell
megfizetni
LAKOSSÁGI víz alapdíj
Ft/hó+ÁFA
LAKOSSÁGI vízdíj
Ft/m3+ ÁFA
KÖZÜLETI víz alapdíj
Ft/hó+ÁFA

291
171,8
324

KÖZÜLETI vízdíj
Ft/m3+ÁFA

220,5

IDEIGLENES vízfogyasztás
vízdíja
Ft/m3+ÁFA

290,2

LAKOSSÁGI csatorna
alapdíj
Ft/hó +ÁFA
LAKOSSÁGI csatornadíj
Ft/m3+ ÁFA
KÖZÜLETI csatorna alapdíj
Ft/hó+ÁFA
KÖZÜLETI csatornadíj
Ft/m3+ÁFA

291
152,2
324
260,4

IPARI fogyasztók
csatorna alapdíj
Ft/hó+ÁFA

324

IPARI fogyasztók
csatornadíj
Ft/m3+ÁFA

572,2

a víz- és csatornadíj, melyet a vízmérőn mért
mennyiség után kell megfizetni
az ÁFA mértéke 27 %.
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JAVASLATKÉRÉS - DÍSZPOLGÁRI CÍM

ÜGYFÉLFOGADÁS

ADOMÁNYOZÁSÁRA

RENDJE

Üllés Község Képviselőtestülete „A díszpolgári cím adományozásáról” szóló rendeletét 2008. június 11-én módosította. A módosítás értelmében a díjat a testület kétévente
adományozza, így a 2008. évi adományozást
követően, ebben az évben lesz újra átadva ez
az elismerés.
A Címmel „a község életében jelentős –
a társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a
kulturális és a művészeti élet területén nyújtott – kimagasló tevékenység elismerése
történik.
A kitüntető cím átadására Falunap keretében – május 31-én - kerül sor.
A díszpolgári cím adományozásáról
szóló 11/1998/VII.17./Kt.sz. rendelet 3.§.
/3/ bekezdése alapján a díszpolgári cím
adományozására javaslatot tehetnek: „képviselőtestület tagjai, az önkormányzat in-

tézményei, civil szervezetek, és a település
polgárai.
Megkérném a Tisztelt Lakosságot, hogy
a cím odaítélésére vonatkozó javaslatát – ha
lehet rövid indoklással együtt - legkésőbb
április 30-ig hivatalomhoz személyesen, illetőleg a hivatal@ulles.hu e-mail címre, vagy
a Déryné Kulturális Központban elhelyezett
„Díszpolgári Cím” feliratú kihelyezett gyűjtőládában jutassa el.
(Eddigi díszpolgáraink:
Dudás Kálmán, Babarczi János,
Knapcsek Sándor, Juhari László, Dinnyés
Gézáné, Lőrincz János, Ádám András, Kálmán Ferencné, Dr. Joó András, Paragi Sándorné, Dr. Nyáriné Tajti Anna, Tuczakov Gézáné, Bálint Antal, Seres Lajos)
Nagy Attila Gyula
polgármester

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az Üllési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában az
alábbiak szerint került rögzítésre az ügyfélfogadás rendje:
A POLGÁRMESTER fogadóórája:
Hétfő 9-12 óráig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ügyfélfogadási rendje nem változott:
Hétfőn 8-12 óráig
Kedden az ügyfélfogadás SZÜNETEL
Szerdán 8-12 óráig és12.30-16.30 óráig
Csütörtökön 8-12 óráig és 12.30-16 óráig
Pénteken 8-12 óráig
várja az ügyfeleket.
(A jegyző a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjével megegyezően fogadóórát
tart.)
Dr. Sugár Anita
jegyző

AZ ÚJ BÖLCSŐDE
NYITÁSA
Tájékoztatom a Kedves Lakosságot,
hogy az új, két csoportos Bölcsőde június 1-jén nyílik meg. Az idén elkészült és
műszakilag átadott, teljesen új, korszerű, a
legmodernebb épületenergetikai technikával
ellátott épület sok szeretettel várja a gyermekeket.
A bölcsődei beiratkozások április 28 -30
között lesznek!
Nagy Attila Gyula
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2014. április 9-én (szerdán) 16 órakor ülés
tart a hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A 2013. évi zárszámadás elfogadása
2) A Képviselőtestület által átruházott
hatáskörök gyakorlása – 2013. évben
3) Üllés Nagyközség Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése – az Üllési
Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési
intézményeknél 2013. évben elvégzett ellenőrzési tapasztalatokról
4) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351. § (1) bekezdése értelmében a 2014. évi általános országgyűlési választásokon alkalmazásra kerülő szavazóköri beosztást első alkalommal 2013. július 31. napjáig kellett kialakítani, amely alapján
a korábbi 4 szavazókör helyett 3 szavazókör került kialakításra. A szavazókörök számát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek
címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz
választópolgár jusson.
A 2014. április 06-án megtartandó országgyűlési választáson az alábbi szavazókörökben tudnak élni választójogukkal, lakcímüknek megfelelően:
1. számú szavazókör
Fontos Sándor Általános Iskola Dorozsmai
út 53.
Árpád dűlő
Jókai utca
Kis utca
Kossuth dűlő
Makarenkó utca
Petőfi dűlő
Rózsa dűlő
Ruzsai út
Szent Margit utca

2. számú szavazókör
3. számú szavazókör
Fontos Sándor Általános Fontos Sándor Általános
Iskola Dorozsmai út 53. Iskola Dorozsmai út 53.
Arany János utca
Bem József utca
Dorozsmai út
Erdélyi utca
Fehérvári utca
Fogarasi utca
Napos utca
Petőfi Sándor utca
Piac utca
Radnai utca
Szabadság tér
Székely utca
Vásártér utca
Víztorony utca

Ady Endre utca
Dózsa György utca
Erkel Ferenc utca
Huszár utca
József Attila utca
Kölcsey Ferenc utca
Móra Ferenc utca
Olajos utca
Széchenyi utca
Wesselényi utca

Mindhárom szavazókör szavazóhelyisége a Fontos Sándor Általános Iskola Dorozsmai út 53. sz. alatti épület 3 kijelölt földszinti tantermében van kialakítva, az épület akadálymentesített.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmüket (állandó lakcímtől eltérő helyen történő szavazási iránti kérelem), valamint mozgóurna iránti kérelmet április 4-én 16.00 óráig lehet benyújtani a Helyi Választási Irodához (Polgármesteri
Hivatal).
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazás napján 15.00 óráig a lakcím szerinti szavazókör szavazatszámláló bizottsághoz is be lehet nyújtani. Mozgóurnát az igényelhet, aki egészségi állapota miatt nem tud a szavazóhelyiségben személyesen megjelenni. Kifejezetten kényelmi
szempontból nem lehet mozgóurnát igényelni!
dr. Sugár Anita
HVI vezető

WWW.ULLES.HU
Napjainkban a nyomtatott sajtó mellett, vagy inkább helyett, a
legfrissebb és leggyorsabb információ-forrás az internet. Nincs ez
Üllésen se másképp. A havonta megjelenő Üllési Körkép a tárgyhó
történéseiről ad bemutatást, és a várható eseményekre, programokra hívja fel a figyelmet.
A naprakész és letölthető információk forrása a megújult községi honlap, a www.
ulles.hu,
valamint
egyre nagyobb szerepet kap Üllés Nagyközség facebook oldala, ami elérhető az
alábbi linken: https://
www.facebook.com/
ulleskozseg?ref=hl
Miért
érdemes
gyakran látogatni Üllés Nagyközség honlapját? Mert itt megtalálhatóak :
– a község legfrissebb
hírei,
– felhívások,

– álláshirdetések,
– közelgő események,
– fényképes beszámolók,
– eseménynaptár: mikor, milyen rendezvény várható,
– tájékoztató a pályázatokról, beruházásokról,
– elérhetőek és letölthetőek Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület rendeletei,
– közérdekű telefonszámok,
– ügyintézéshez szükséges nyomtatványok,
információk,
– az Üllési Körkép archívuma: friss és régebbi
számok megtekinthetőek,
– számos hasznos, közérdekű információ.
Mindemellett nézzék
meg és lájkolják Üllés
község facebook oldalát!
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TISZTELT FÖLDHASZNÁLÓK, FÖLDTULAJDONOSOK!
Az új földtörvény hatályba lépésével,
jelentős mértékben változtak a termőföld
vásárlásával és bérlésével kapcsolatos jogszabályok. Mindenkinek felül kell vizsgálnia
a jelenleg érvényes földhasználati szerződéseit, hogy azok mindenben megfeleljenek az
új előírásoknak, különben 2014. december
31-én automatikusan megszűnnek.
Az Üllési Gazdakör és a Települési Agrárgazdasági Bizottság előadást szervez, mely
segít értelmezni a törvényi előírásokat.

Előadó Dr. Faragó M. Judit.
A tájékoztató időpontja 2014. április
08. (kedd) 17 óra, helye a Déryné Kulturális Központ nagyterme.
Tájékoztatást kaphatunk a termőföld
eladásából, illetve a haszonbérlet díjából
származó bevételek adózásával kapcsolatos
szabályokról is.
Az előadás keretén belül bemutatásra
kerül egy új kezdeményezés, amely egyesíti
a kertészeti ágazat résztvevőit egy interne-

tes közösségi oldalon. Továbbá a falugazdászunk ismerteti az aktuális változásokat és
teendőket, valamint bemutatkozik a Települési Agrárgazdasági Bizottság.
Ezt követően sor kerül Bordány – Üllés
községek közös öntözési tanácskozására.
Vendég: Kispál Ferenc a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Elnöke
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Üllési Gazdakör
Települési Agrárgazdasági Bizottság

FALUGAZDÁSZ HÍREI!
A 2014. évi Egységes Kérelem (területalapú támogatás) beadási határideje, várhatóan április 10-től május 15-ig
tart. Kérek mindenkit aki segítségemmel
szeretné ezt megtenni, időpont egyeztetéssel keressen április 01-től, ügyfélfogadási időben (kedd:8.00-16.00;szerda:8.0016.00;csütörtök:13.00-16.00)
a
30/3372535-ös telefonon , vagy személyesen.
A kérelem benyújtásához (az előző
évekhez hasonlóan) az MVH-s regisztrációs
számra és jelszóra lesz szükség. Új földterü-

letekre történő támogatás igénylés esetén,
kérem a terület helyrajzi számát, területnagyságát.
Nyomatékosan felhívnám a támogatást igénylők figyelmét, hogy csak
olyan területre nyújtsanak be támogatási
igényt, amelyikre a földhasználat bejelentése megtörtént.
Az agrárkamarai kártyák továbbra is nálam
vehetők át. A kártya kedvezményekre jogosít,
melyekről a NAK-lapban tájékozódhatnak.
A 2014. április 8-án, 17.00 órai kezdettel

Gazdafórum lesz a Déryné Kulturális Központban, melyre szeretettel meghívom az
érdeklődőket, mint az est egyik előadója.
Tájékoztatóm főbb témái:
– Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tevékenysége, céljai, a tagsággal járó jogok és
kötelezettségek.
– 2014.évi Egységes Kérelem (területalapú támogatás)
Tisztelettel,
Halász Zsolt fg.

A DOMA-FOOD BT. EGY DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ ÉLELMISZER FELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI VÁLLALAT

FELVÉTELT HIRDET
az üllési Zöldség Szárító Üzemébe ( Üllés,
Ady E. u. 3-4 ) az alábbi munkakörökbe
1 fő Üzemvezető – többműszakos munkarendben
Feladatok:
– a gyártási folyamatok szakmai irányítása, koordinálása,
– a minőségi előírásoknak megfelelő,
költséghatékony termelés szakmai biztosítása
Elvárások:
– felsőfokú szakirányú végzettség (Élelmiszeripari Főiskola )
– felhasználói szintű számítógépes ismeret
– megbízhatóság, terhelhetőség, kreativitás
– önállóság, rugalmasság, nyitottság az
új feladatok, kihívások megoldására
Előny:
– angol, német vagy egyéb idegen nyelv
ismeret
– hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
1 fő Gépész - többműszakos munkarendben
Feladatok:
– a feldolgozó gépsor és berendezések,
üzemeltetése, beállítása, karbantartása
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– a folyamatos gyártási tevékenység
műszaki biztosítása
Elvárások:
– gépész, vagy villanyszerelő, karbantartó lakatos szakmai végzettség és gyakorlat
– önállóság, terhelhetőség, rugalmasság, megbízhatóság, nyitottság az új feladatok, kihívások megoldására
Előny:
– Iparigáz- és olajtüzelőberendezés-kezelői szakvizsga
– Targonca vezetői jogosítvány
– Hidraulikus forgó-teleszkópos rakodóhomlokrakodó gép kezelői jogosítvány
– hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
2 fő Targonca kezelő, homlokrakodó
gép kezelő- többműszakos munkarendben
Feladatok:
– nyers – és készáru anyagmozgatás
– raktári és rakodási feladatok ellátása
Elvárások:
– Targonca vezetői jogosítvány
– Hidraulikus forgó-teleszkópos rakodóhomlokrakodó gép kezelői jogosítvány
Előny:
– terhelhetőség, rugalmasság, megbízhatóság
– karbantartó-lakatos, villanyszerelő
szakmunkás végzettség

– hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
4 fő betanított, vagy segédmunkás –
többműszakos munkarendben
Feladatok:
– az egyes feldolgozási folyamatok részfeladatainak ellátása
Elvárások:
– terhelhetőség, rugalmasság, nyitottság az új feladatok gyakorlati elsajátítására
Előny:
– hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:
– stabil vállalati háttér,
– képzések, szakmai fejlődés és előrelépés
lehetősége,
– teljesítmény arányos bérezés.
Jelentkezését, kézzel írott szakmai önéletrajzával, a szakmai végzettségeket igazoló iratok másolatának csatolásával kizárólag postai úton az alábbi címre várjuk:
DOMA-FOOD BT.
6724 Szeged, Bartucz L. u. 6/4/D.
A jelentkezések beérkezésének végső
határideje: 2014. április 07.

www.ulles.hu

SZAKMAI ELŐADÁSOK GAZDÁLKODÓKNAK

BTC EGTC FÜRDŐPROGRAM

Vevőtalálkozóra hívta az
Onozo Agro Kft. az üllési és
Üllés környéki gazdálkodókat
2014.02.18-án a Déryné Kulturális Központba.
Krizsán Péter az Onozo
Agro Kft. értékesítési vezető
bevezetőjét követően Nagy Attila Gyula Üllés nagyközség polgármestere köszöntötte a megjelent termelőket, és a vidékfejlesztés és
a mezőgazdaság aktualitásairól tájékoztatta a gazdákat.
A szakmai előadásokat a Kwizda Agro Hungary Kft. részéről Hunyadi Szabolcs kertészeti szaktanácsadó kezdte és ismertette a Kwizda
biológiai megoldásait és újdonságait a zöldség termesztésben.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság részéről Papp Ferenc növényvédelmi felügyelő hívta fel a
figyelmet az aktualitásokra a növényvédelmi szabályozás területén,
és az új kárósítók megjelenéséről adott tájékoztatást.
Rövid szünet után bemutatkozott az Spiess- Urania Chemicals
GmbH Magyarország.
Bálint Béla területi képviselő ismertette a cég által forgalmazott
növényvédő szereket.
Halász Zsolt falugazdász, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Igazgatósága részéről tájékozta a termelőket az aktuális ügyintézésekkel kapcsolatban és válaszolt a feltett kérdésekre.
Az est záró előadásaként Onozó Mihály az Onozo Agro Kft. ügyvezetője értékelte a 2013-as gazdasági év eredményeit, különös
tekintettel az Üllési Gazdabolt tevékenységére és tájékoztatta a jelenlévőket 2014. évre vonatkozó várható árakról, kedvezményekről.
A szakmai tanácskozás befejeztével az Onozo Agro Kft. vacsorára
hívta meg a termelőket, majd azt követőn tombola húzásra került sor.

Létrejött a BTC EGTC fürdőprogram. A Banat-Triplex 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 viszszaadja 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!

Krizsán Péter
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MÓRAHALMI BUSZMENETREND

ÉS TE HOGYAN CSINÁLOD?

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazó Lakosságot az alábbi buszmenetrendről:

ÜLLÉS-MÓRAHALOM KÖZÖTTI MENETREND
indulási hely

indulási idő

érkezési hely

érkezési idő

Üllés
autóbusz-váróterem

9.00 óra

Mórahalom
autóbusz-állomás

9.30 óra

Üllés
autóbusz-váróterem

13.00 óra

Mórahalom
autóbusz-állomás

13.30 óra

Üllés
autóbusz-váróterem

15.45 óra

Mórahalom
autóbusz-állomás

16.15 óra

18.55 óra

Mórahalom
autóbusz-állomás

19.25 óra

Üllés
autóbusz-váróterem

MÓRAHALOM – ÜLLÉS KÖZÖTTI MENETREND
indulási hely

indulási idő

érkezési hely

érkezési idő

Mórahalom
autóbusz-állomás

7.45 óra

Üllés
autóbusz-váróterem

8.15 óra

Mórahalom
autóbusz-állomás

11.45 óra

Üllés
autóbusz-váróterem

12.15 óra

Mórahalom
autóbusz-állomás

14.30 óra

Üllés
autóbusz-váróterem

15.00 óra

Mórahalom
autóbusz-állomás

17.53 óra

Üllés
autóbusz-váróterem

18.30 óra
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És te hogyan csinálod? címmel előadássorozatot hirdettünk meg a
múlt év végén. Minden
hónap második keddjén
találkozunk. Beszélgettünk már önmagunkról, az életkori problémákról, az elmúlásról,
párkapcsolati válságról. Az alkalmak egy
– másfél órásak, némi bevezetés után személyes élményekkel és tapasztalatokkal teli
beszélgetésre invitáljuk az érdeklődőket.
A legközelebbi alkalom 2014. április 8.án, kedden kerül megrendezésre, 17 órától a
Déryné Kulturális Központban.
Téma: Felnőttkori útvesztők
(Az ember önmaga sorsának kovácsa?)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tóth Era
családgondozó

ÉLETMÓD KLUB

Az Életmód Klub következő összejövetelét 2014. április 17-én, csütörtökön 17 órai
kezdettel tartja a Napos Piac épületében.
Az összejövetel témája: A cukorbetegség kézben tartása
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

www.ulles.hu

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLETI HÍREK
Mozgáskorlátozott Egyesület Üllési csoportjának következő összejövetele április
18-án 15 órától lesz a Déryné Kulturális
Központban.
Közösen meglátogatjuk Sárközi Szabolcs
felújított állatkertjét. Aki nem tud kiskocsival
jönni, annak a kiszállítását megoldjuk.
Gépkocsi vásárlások (használt és új) beadási határideje májusban lejár, utolsó lehetőség a nyomtatványok kitöltésére.
Márciusi összejövetelünk jó hangulatban
telt, a férfiak köszöntötték a nőket, vidám
zenés műsort adott a Királydinnye citeraze-

BABA-MAMA KLUB

nekar. Harmonikás tehetségét fejlesztette,
és mutatta be Wurzinger Imi, amit ezúton is
köszönünk nekik.
Civil szervezeteknek pályázati lehetőség
van az önkormányzat felé minden évben.
Nagy örömünkre a csoport 50.000 Ft-ot
nyert, mely összeget a mártélyi kirándulásra
kívánunk fordítani a nyár folyamán. Köszönjük a lehetőséget az önkormányzatnak.
Minden régi és új tagot szívesen látunk
összejöveteleinken.

2014. április 14-én, hétfőn 9-11 óráig
szeretettel várják a kismamákat, a babákat
és a leendő kismamákat a Baba-mama Klub
keretében a Déryné Kulturális Központban.
Téma: Környezetbarát mosás, tisztítás
Védőnők

Lapuné Füredi Andrea
csoport titkár.

KISÁLLATVÁSÁR ÜLLÉSEN
Üllésen a Kisállatvásár április
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.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – ÁPRILIS
Rendelési idő:
hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám
alatti Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2014. április 5-6.
2014. április 12-13.
2014. április 19-21.
2014. április 26-27.

Dr. Hursán Mihály
Dr. Máthé Ellák
Dr. Kovács Tibor
Dr. Tóth Ferenc

06-30/998-6139
06/30/638-6740
06/30/965-3114
06/20/476-3517

HÁZIORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁS
Tájékoztatom Kedves Betegeimet, hogy az 1. számú háziorvosi körzet rendelője felújításra kerül, annak érdekében, hogy
a pácienseket modernebb, barátságosabb környezetben tudjam
ellátni.
A felújítási munkák várhatóan április közepétől - május végéig
fognak tartani. Rendelésemet a szomszédos Védőnői tanácsadó épületében tartom.

KÉZMŰVES TÁBOR
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület az iskolai tavaszi szünet ideje alatt kézműves
tábort tart az Alkotóháznál.
További információ és jelentkezés – április 12-ig - az Alkotóházi foglalkozások alkalmával, vagy a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület teszvesz.egyesulet.ulles@gmail.com
e-mail címén és Hajdúné 06/20/421-5701-es
telefonszámán lehet.

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS RENDELÉSI
IDEJE ÉS ÜGYELET

Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy a háziorvosi körzetek
rendelési ideje az alábbi:
I. számú háziorvosi körzet
Háziorvos: Dr. Ország Orsolya
Rendelési idő:
Hétfő:
8:00-12:00 óráig
Kedd:
8:00-12:00 óráig
Szerda:
12:00-16:00 óráig
Csütörtök:
12:00-16:00 óráig
Péntek:
8:00-12:00 óráig
II. számú háziorvosi körzet
Háziorvos: Dr. Csonka Erika
Rendelési idő:
Hétfő:
7:30-11:30 óráig és 14:00-15 óráig
Kedd:
7:30-11:30 óráig
Szerda:
7:30-11:30 óráig és 14:00-15 óráig
Csütörtök:
7:30-11:30 óráig
Péntek:
7:30-11:30 óráig

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

A felújítás pontos időpontjáról és a rendelési időről (melytől próbálunk nem nagyon eltérni), tájékoztatni fogom a Kedves Lakosságot.

Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint
hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 órától hétfő reggel, vagy
az ünnepnapot követő munkanap reggel 8 óráig a központi orvosi
ügyeletet, vagy a 104-es telefonszámot kell hívni.
A központi orvosi ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.

Dr. Ország Orsolya
háziorvos

Dr. Ország Orsolya és
Dr. Csonka Erika háziorvosok
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TŰZOLTÓ TÁBOR
Az Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
bentlakásos nyári tábor szervez – az önkormányzat, az általános iskola és a katasztrófavédelmi igazgatóság támogatásával és
közreműködésével - az Erdei Iskolában 2014.
június 23 – június 29-ig (6 nap).
Várják a 10-16 éves – a tűzoltók munkája
iránt érdeklődő – gyermekek jelentkezését.
A táborozással kapcsolatban érdeklődni, illetve jelentkezni 2013. április 15-től
Hódi Sándor ifjúsági tagozatvezetőnél a
06/20/266-2993-as telefonszámon lehet.

Tűzoltó sportszakkör
Tájékoztatjuk a szülőket és a diákokat,
hogy a tűzoltó sportszakkör minden pénteken 16-18 óráig a Napos piac téren várja
az érdeklődőket.
A szakkör működésével, a szakkörre
való jelentkezéssel kapcsolatban információt Hódi Sándor ifjúsági tagozatvezetőnél a
06/20/266-2993-as telefonszámon kaphatnak.

ISMÉT SÜTÖTTÜNK AZ ALKOTÓHÁZBAN
SOMODI KALÁCSOT!
SOMODI/ TOROCKÓI KALÁCS RECEPT
Hozzávalók:
0.5 kg liszt, 2.5 dl tej, 3dkg élesztő, 20
dkg olvasztott margarin, 2 tojás, 20 dkg fahéjas cukor, tetszés szerint mazsola, 1 kis
kanál só, margarin vagy zsír, a sütőedény
kikenéséhez
Elkészítés:
1 dl langyos tejbe teszünk 2 evőkanál
lisztet, egy kis cukrot, 3 dkg friss élesztőt.
Összekeverjük, és hagyjuk, hogy felfusson.
Edényébe beleöntjük a lisztet, a felfuttatott
élesztőt, az egy és 2 tojást, 1 kis kanál sót,
és az 1.5 dl tejet, és 2 evőkanál olvasztott
margarint.
Összegyúrjuk, majd kb. 20 percig pihentetjük.
A tészta nyújtásához az asztalra helyezzünk egy tiszta abroszt, és szórjuk meg
liszttel, hogy a tészta ne ragadjon az abroszhoz. A kalácsot kézzel kell nyújtani, minden
irányból körbe apró húzogatásokkal. A tésztát nyújtsuk ki, amilyen vékonyra lehet, vagy
amennyire az asztal engedi. A tészta nyújtása után következik az először a fahéjas cukor
szórása. Ezután a tésztát meg kell öntözni
olvasztott margarinnal. A két végét behajtjuk a tésztának. Megszórjuk fahéjas cukorral, és ezúttal mazsolákkal is megszórjuk,
megint megöntözzük olvasztott margarinnal.
A következő lépésként megint behajtjuk két

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk

Czékus Bence
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

ALKOTÓHÁZ – ÁPRILIS HAVI PROGRAMJA
1. (kedd)
5. (szombat)
8. (kedd)
12.(szombat)

Tavaszi terítők festve, hímezve
Virágok textilből, papírból
Tojásfestés, asztaldísz készítés
Takarítás, parkosítás - Zöldül(l)és keretében
délelőtt 8 órától, a délutáni foglalkozás elmarad.
15.(kedd)
Zárva
17-22-ig
Tesz-Vesz tavaszi tábor
8-12 óráig
26.(szombat) Ajándék készítés anyák napjára
29. (kedd)
Szövés, horgolás
Az Alkotóház minden kedden és szombaton
15-18 óráig várja a kedves érdeklődőket.
A kerámiaműhely folyamatosan működik!
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oldalról, de ezúttal a másik oldalakat. Megint
megszórjuk fahéjas cukorral, mazsolával,
megöntözzük, és azután felcsavarjuk hoszszában. Ezután a felcsavart tésztát kör, vagy
csiga alakba görbítjük. A sütőformát (magas
szélű legyen, pl.: Római-tál) kikenjük margarinnal vagy zsírral, és elhelyezzük benne a
tésztát. A tetejét is megszórjuk, és megöntözzük margarinnal.
A kalácsot 15-20 percig pihenni hagyjuk,
mielőtt sütni kezdjük.
Előmelegített sütőben sütjük. A teljes
sütésidő körülbelül 1 óra. A sütési idő első
20 percében a sütőt magasabb hőfokon kell
tartani!
Beküldte: Tanács Ildikó

ÁPRILISI ISKOLAI ESEMÉNYNAPTÁR
április 2.

Ásotthalmon területi versmondó verseny az 1- 4.
osztályig
április 3.
Rendhagyó történelem óra a felső tagozatosoknak
április 4.
Fontos Sándor Emléknap 11 község részvételével
április 7.
Óvodai szülői értekezlet a leendő első osztályosoknak
Alsós matematika verseny Csólyospáloson
április 9.
SzeReTed laborban való tanulás a Ságvári Gyakorló Általános Iskolában
április 11-12-13. Jedlik Ányos Országos matematika verseny Nyíregyházán
április 12.
Zöldül(l)és
április 14- 18-ig Hulladékgyűjtés, 8 órától 16 óráig vihető a papír a
Dorozsmai út 13.sz. alá, a Stabil Sped Kft. udvarába.
április 15.
Kísérletező délután, bemutatkoznak a 7. osztályos
tanulók
április 16- 22-ig Tavaszi szünet. Kérem a szülőket, hogy az ebédigényüket mindenki adja le, még az ingyenesek is!
április 23.
„Mesélj Európa” angol nyelvi verseny Szegeden
április 24 -25-ig Üllés fogadja testvériskoláját Orgoványt
április 25.
Kaán Károly környezetismereti verseny Szegeden
április 26.
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny Szentesen
április 28-29-30. Első osztályosok beiratkozása, a Dorozsmai út
53.sz. alatti iskolában 8-tól 18 óráig

www.ulles.hu

MI TESZ AZ ISKOLA?
Az iskola tanít. Diákjaink részt vehetnek tehetséggondozó (matematika, magyar, angol) és felzárkóztató foglalkozásokon, szakkörökre (fizika, kémia, sakk) járhatnak, illetve beiratkozhatnak a művészeti iskola (néptánc, zongora, gitár, kézműves) tanszakaira. Napi
rendszerességgel sportolhatnak. Versenyeken (magyar, matematika, történelem, angol, környezetismeret, földrajz, biológia, informatika, fizika, kémia) vehetnek részt. A versenyeken elért szép sikerekről a faluújságból értesülhetnek a falu lakói. Iskolánk pedagógusai
nagy hangsúlyt fektetnek a továbbtanulásra, a sikeres középiskolai felvételikre, hogy minden tanuló a neki legmegfelelőbb és számára legvonzóbb középiskolában folytathassa tanulmányait. Ebben a tanévben 2 diákot vettek fel az Arany János Szakközépiskolai
Programba Hódmezővásárhelyre. Folyamatban van 3 másik tanuló Arany János Szakiskolai Programba kerülése is.
Az iskola nevel. A tanítás mellett természetesen a nevelés is feladatunk. Ezt csak a szülőkkel együttműködve, egymás iránti tisztelettel
tehetjük hatékonyan.
Prevenciós programok:
Egészségvédelmi hét
Fogászati vetélkedő
Védőnői órák (testápolás, serdülőkori problémák)
Osztályfőnöki órák (egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek)
Aktuális események/problémák feldolgozása, megbeszélése
Szabadidős programok: gyermeknap, DÖK kirándulás, farsangi jelmezkészítés stb.
Az észlelt problémák:
Az iskolai kötelezettségekhez való viszony jelenti a legnagyobb gondot. Mind a szülők, mind a diákok szeretnek megfeledkezni kötelezettségeikről, csak a jogaikat hangoztatják. Rendszeres, hogy a tanulók nem készítik el a házi feladatokat, nem hoznak felszerelést,
nem készülnek a tanórákra. A szülők egy része sem tartja ezeket fontosnak, tehát részükről nem számíthatunk segítségre.
A trágár beszéd, az arrogáns viselkedés szintén általános probléma. Sokan tiszteletlenek a felnőttekkel, társaikat megalázzák, bántalmazzák. Örömüket lelik abban, ha másokat bánthatnak. A pedagógus feladata már nem annyira a tanítás, mint inkább a nevelés, az alternatívák megmutatása, így mi magunk is részt vettünk stressz kezeléssel, illetve konfliktuskezeléssel kapcsolatos előadásokon, tréningeken.
A helytelen táplálkozás – reggelire chips, cola, energia italok – több gyerekre jellemző. Sokan (a többség ingyenes étkező) viszont nem
eszik meg a napköziben kapott ételt, főleg az uzsonnát, mert nem szeretik.
Meglepő, de nagyon sok gyereknek nincs otthoni kötelezettsége. Nem kell segíteni a házimunkában, a ház körüli teendőkben. Ezek a
gyerekek általában az iskolai kötelezettségeiket sem veszik komolyan.
A fent említett problémák már az előző években is megfigyelhetők voltak. Viszonylag új tényezőnek tekinthető, hogy a középiskolás, de
üllési lakhelyű diákok szoros kapcsolatot ápolnak általános iskolásokkal, így sok esetben nagyon rossz hatással vannak diákjainkra. Képbe
kerültek a füves cigaretta és más egyéb kábító hatású szerek.
Ha egy tanuló nehéz helyzetbe kerül, ha nem tud feldolgozni egy élethelyzetet, egy traumát, igyekszünk külső szakértői segítséget is
igénybe venni. Az osztályfőnökök minden segítséget megadnak diákjaiknak, ha azok kérik, vagy legalább elfogadják azt.
Egyre gyakoribb, hogy általános iskolás lányok szexuális kapcsolatot létesítenek. Előfordul, hogy egy általános iskoláskorú gyerek
nem a szülői házban tölti az éjszakáit. Sajnos a szülő is gyakran tehetetlen, de esetenként elfogadja és támogatja ezt a helyzetet.
Az iskola segít. A gyerekek és a családok érdekében szoros kapcsolatot tartunk más segítő intézményekkel (orvosok, védőnők, polgárőrség, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, polgármesteri hivatal). Fejlesztő pedagógus foglalkozik 10 tanulóval egyénileg vagy kiscsoportban, valamint utazó pszichológus heti egy alkalommal 2 tanulóval.
Pályázatokat nyújtunk be, illetve kapcsolatot tartunk civil szervezetekkel, alapítványokkal:
Suli Alapítvány: támogatja a tehetséges tanulókat
Zöldül(l)és: környezettudatos gondolkodás erősítése, környezeti nevelés
Tesz-Vesz:
Nyári tábor, prevenciós programok; érzékenyítő foglalkozások a „Szitu van” pályázatnak köszönhetően.
Túrák, séták
Máltai Szeretetszolgálat: „cipősdoboz” akció
„Egy kilónyi törődés” - gyűjtés a helyi lakosok segítésére
Alkotóház: szövés, agyagozás, citera, nyári tábor megvalósítása
Erdei iskola jó alkalmat ad a közösségek formálásához, a nyári táborok lebonyolításához: tánctábor, zenetábor
Pályázatok:
– SIÓ iskolatáska-program: 8 alsós kisgyerek kapott iskolatáskát augusztus végén.
– IPR pályázat: Integrációs és képesség-kibontakoztató fejlesztés
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére, anyagi támogatására. 18 tanuló tanévkezdését segítettük 12-12
ezer forinttal. Karácsony előtt 40 tanuló kapott 5-5 ezer forintot ruházatra.
– „Vesd bele magad!”: 100 csomag vetőmagot kaptak az alsósok 2013 tavaszán, illetve ez év márciusában fejenként öt féle vetőmaggal.
– Comenius: Let’s explore Europe! (Fedezzük fel Európát!)
Cél: a partner országok (Csehország, Törökország) hagyományainak, nyelvének, kultúrájának megismerése, az angol nyelv gyakorlása.
Októberben 14 diák és 4 felnőtt tölthetett 5 napot a csehországi Polesovicében.
– Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása: Orgoványból és Üllésről 45-45 tanuló és 5 pedagógus vesz rész a pályázatban,
melynek révén tehetséggondozó foglalkozásokon, kulturális és tanulmányi eseményeken vehetnek részt, megismerhetik egymás
települését és nyáron 4 napos táborban is szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki egymással. 40 órás egészségfejlesztési projekt is
kidolgozásra került, melyet a jövő tanévben valósítunk meg.
Köszönjük a szülőknek, hogy sokrétű munkánkhoz támogatást nyújtanak.
Szekeres Katalin
gyermekvédelmi felelős
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HÉTVÉGI ESEMÉNYEK
Az Üllés Nagyközségi Önkormányzat az intézményeivel és a civil
szervezetekkel arra törekszik, hogy mindenki számára nyugodt,
biztonságos környezetet tudjon biztosítani. Játszótereink, a falunk
központja, az intézmények külső és belső környezete ezt biztosítja
is. Ez nem kevés pénzügyi ráfordítással valósul meg, hogy büszkék
legyünk falunkra. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyközségünkben sétálva dicsekszünk barátainknak, jól érezzük magunkat. A
szép, tiszta, virágos környezet mindenkit fegyelemre, odafigyelésre,
mások megszólítására kényszerít, hogy védjük környezetünket, a
megteremtett értékeinket.
Minden hét vége után bejöve az iskolába azzal szembesülök,
hogy a cigaretta csikkek, szemét szétdobálva, alkoholos üvegek öszszetörve és otthagyva, szemetes ládák széttörve, ablakok betörve. Az
iskola udvara mindenki számára nyitott, ahol kézilabdázni, kosarazni,
focizni, beszélgetni lehet. A hét minden napján és a hét végeken az
iskola területét azok látogathatják, akik betartják az iskolai házirend

szabályait. Az iskola területén az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a
rongálás szigorúan tilos, büntetendő cselekmény.
Kérem az iskola udvarán tartózkodókat tartsák be a szabályokat!
Ha ezt közösen nem tudjuk megvalósítani szigorítási intézkedéseket
vezetünk be, 20.00 óra után az iskola nem használható, aki ezt megszegi büntetendő. Én azt szeretném, hogy a falunkban, ami érték,
azt tudjuk használni, vigyázni rá, a rongálókat megfékezni, legyünk a
környezetünknek gazdái, szépítői.
Remélem ez a felhívás elég ahhoz, hogy elkerüljük azt, hogy
tetteseket keressünk, gyermekvédelmi eljárást indítsunk, rendőrségi eljárást kezdeményezzünk. A jó érzésű embert bántja ez az
emberi magatartás, csak közösen foghatunk össze a rongálók ellen.
Sárközi Emília
iskolaigazgató

FARSANGA 2014
jelmezek bemutatása után, amíg a zsűri meghozta döntését,

Az idei évben február 28-án rendeztük meg hagyományos farsangi karneválunkat. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert napsütéses,
vidám, enyhe napra ébredtünk.
Iskolánk korábban támogatást nyert egy “COMENIUS” multilaterális iskolai együttműködésre. Európai együttműködési projektünk
2013-2015-ben valósul meg az egész életen át tartó tanulási program keretében.
Témája: „LET’S EXPLORE EUROPE”, Fedezzük fel Európát!
A projekt fő célja, hogy a résztvevő országok diákjai és tanárai a nyelvi akadályok ellenére, sztereotípiák és előítéletek nélkül
megismerjék egymást, és tanuljanak egymástól. A tevékenységek
célja, hogy fejlesszék a tanulók figyelmét a nyelvi és kulturális sokszínűségre, és gazdagítsák tapasztalataik repertoárját a feladatok
végrehajtásán keresztül.
Ebben a tanévben a FARSANGI KARNEVÁL mottójául is a projektben megjelölt témát választottuk. Mi is felfedeztük Európát oly
módon, hogy az osztályok egy-egy uniós országot, illetve a projektben résztvevő Törökországot jelenítették meg a színpadon nagy sikerrel. Így a hosszú előkészületi időszaknak és a próbáknak is meglett az eredménye.
Az előkészületi időszakban az osztályok ismerkedtek a választott
ország nevezetességeivel, hagyományaival, híres embereivel, épületeivel, jellegzetes ételeivel, termékeivel, melyek az adott ország
védjegyévé váltak.
A „LET’S EXPLORE EUROPE” projektben résztvevő török és
cseh partner országának jellegzetességeit a 8.a és 8.b osztály
jelenítette meg. A törökországi bemutatóban láttunk egy „igazi
szultánt” háremhölgyei társaságában, majd a „hastáncosnők” elbűvölő mozdulatai vették le lábáról a szultánt és a közönséget. A
produkciót egy fergeteges tánc zárta. A csehországi bemutatót
egy „igazi Skoda S100-as autó, egy óriási KOZEL dobozos sör, egy
nagy üveg BECHEROVKA, illetve Polesovice címere tette igazán
látványossá.

Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a bölcsődébe való beiratkozás ideje:
2014. április 28-án, 29-én, 30-án
8-16 óra.
A beiratkozáshoz szükséges:
– a szülő személyazonosító igazolványa
– a szülő és a gyermek lakcímkártyája,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, taj kártyája
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tombolahúzás következett, ahol rengeteg ajándék, és a fődíj, egy finom torta is gazdára talált.
A zsűri tagjainak – Sárközi Emília, dr. Sugár Anita, Erdélyiné Dudás Anita, Meszesné Volkovics Szilvia – igencsak nehéz dolga volt a
színvonalas produkciók láttán, de minden osztályt egy nagyon találó
címmel jutalmaztak:
1.a- Szlovákia:
„A legtermészetközelibbek”
1.b- Horvátország: „A legsokoldalúbbak”
2.o.- Románia:
„A legnépiesebbek”
3.o.- Szerbia:
„A legsurdább”
4.o.- Ausztria:
„A legcsászáribbak”
5.a- Németország: „A legmesésebbek”
5.b- Görögország: „A legistenibbek”
6.o.- Franciaország: „A legbohémabbak”
7.a- Olaszország: „A legmacsóbbak”
7.b- Finnország:
„A legütősebbek”
8.a- Törökország: „A legbevállalósabbak”
8.b- Csehország: „A legvillantósabbak”
Az eredményhirdetés után a Szülői Szervezet hozzájárulásával az
alapítványi est bevételéből minden jelmezes elfogyaszthatott egy
ízletes süteményt, amelyet Gyuris Géza cukrászmester készített el.
Ezután a buli a felső tagozatosok számára a központi iskola
épületében folytatódott egy igazi télűző forró hangulatú diszkóval,
ahol mindenki találhatott kedvére való zenét, köszönhetően az ügyes
nyolcadikos lemezlovasoknak.
Szeretnénk megköszönni a zsűri munkáját, a szülők és pedagógusok segítségét a jelmezek elkészítésében és a produkciók színpadra
állításában, Meszes Norbertnek a videózást, Lábas Lászlónak a fényképezést, Forrai Zoltánnak a kézműves felajánlásait a tombolához,
valamint a Déryné Kulturális Központ dolgozóinak segítségét a rendezvény lebonyolításában.

B
ÖLCSŐDEI HÍREK!
– orvosi igazolás arról, hogy a gyermek

egészséges és közösségben gondozható
– ha tartós betegsége vagy allergiája
van, arról szóló orvosi igazolás
– mindkét szülő munkáltatói igazolása,
vagy
– iskolalátogatási igazolás, ha képzésben
vesz részt vagy
– őstermelői igazolvány vagy

Alsós és felsős Diákönkormányzat

– munkáltatói szándéknyilatkozat arról,
hogy foglalkoztatni fogják.
– Ha egyéb indoka van a felvételi kérelemnek pl. (szociális, egészségügyi stb.,)
védőnői, orvosi vagy egyéb igazolás.
Ha bármilyen kérdésük van a fentiekkel
kapcsolatban, az alábbi telefonszámokon érdeklődhetnek: 20/250-38-60.
Bokor Józsefné bölcsődevezető

www.ulles.hu

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE
KEDVES SZÜLŐK!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő beiratkozót az
Óvodába 2014. április 28-29-30-án 8-16 óráig.
A következő dokumentumok szükségesek a gyermek óvodai beíratásához:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
– lakcímet igazoló hatósági igazolványt
– a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– TAJ kártya
– orvosi igazolás arról, hogy egészséges, közösségbe mehet!
Várunk minden kedves beiratkozót, érdeklődőt!
A Csigabiga Óvoda dolgozói

FICÁNKA CSOPORT
Február 21-én tartottuk a farsangi jelmezbálunkat. Énekeket, verseket mondtunk a szülőknek, nagyszülőknek. Közösen táncoltunk,
majd a gyerekek egyenként bemutatták jelmezeiket. Lelkesen vettek részt a székfoglaló játékban is, ezt követően
átsétáltunk a többi csoportba, megcsodálni a különféle jelmezt. Ezúton is köszönjük a sok- sok finomságot: fánkot, házi lekvárt, süteményt, rágcsálnivalókat a szülőknek, ezeket még farsang után is
örömmel fogyasztottuk.
A gyerekeket egy megadott táblázat alapján felmértük, ezt követően a szülők fogadóóra keretében kaphattak tájékoztatást gyermekük fejlettségi szintjéről, a csoportban való viselkedéséről, és szívesen válaszoltunk a gyermekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre is.
Csoportunkba 4 új gyermek érkezett a bölcsődéből, akik igyekeznek megszokni az óvodai szokásokat, napirendet, de mindig lelkesen
integetnek a kisgyermek nevelőknek, régi társaiknak.
Nőnap alkalmából a kisfiúk virággal köszöntötték fel a kislányokat, a lányok pedig finomsággal kínálták a fiúkat.
Március 15- e alkalmából nemzeti színű lobogókat tűztünk ki a
parkba, verset mondtunk, énekeltünk.
Simonics Krisztina

Jerneiné Masa Tünde

CICA CSOPORT
Farsang volt a cica csoportban is,
minden gyermek jelmezbe bújt ezen a napon,
sőt még a Cica Kis tesók is!
A szülők elhalmozták finomsággal a csoportot,
Köszönik szépen a Cicák a farsangi fánkot!
Köszönik a gyümölcsöt, rágcsákat,
A mai napig uzsi után a Cica csoport rágcsálhat.
Vetélkedőt tartottunk, vittük kanálba a pingpong labdát,

szörp ivó versenyt rendeztünk, s volt lufi fújó társaság.
Táncoltunk gyufásdobozzal az orrunk között,
Majd a végén össztáncra keltünk a szülők előtt.
Majd jött a Március hónap,
kitűztük a kis zászlóinkat,
boldogan mondtuk a magyar zászló színeit,
s a napsütésben vittük a zászlókat, egészen a parkig.
Néhány Cica gyerek úszótanfolyamra jár,
Kis busz vár bennünket reggelente a kapuba már.
Oly nagy izgalommal várták az első napot,
hogy volt, aki napokkal előtte becsomagoltatott.
Ügyesen veszik a gyermekek az akadályokat,
Ki a víz alá bukást, ki pedig a siklást,
ki pedig kar és láb tempót, ami szinte már úszás!
Köszönet a szülőknek az anyagi ráfordításért
és az Önkormányzatnak a támogatásért.
Ennyi fért márciusi beszámolónkba,
jelentkezünk áprilisba!
Zádoriné Bata Zsuzsanna
Marótiné Hunyadvári Zita

BABÓCÁÉK CSOPORT
A tél utolsó hónapja- a külső világ megismerésében- egyik fontos kérdésköre: a vendégvárás,
vendégszeretet.
Napjainkban, amikor oly sok magatartási
problémával találkozunk óvodától - egészen a felnőtté válásig, kell hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, azon túl, hogy
példát láthatnak óvodában és családi körben.
Amikor szeretettel beszélünk, készülünk és várunk embertársainkra, vendégeinkre - anélkül, hogy a gyerekek észrevennék
– formálhatjuk személyiségüket,
– megismertetjük őket alapvető viselkedési és illemszabályokkal,
– megtapasztalják a vendég elsőbbségét, azt hogy saját érdekünket olykor alárendeljük mások kedvéért,
– és innen már csak egy lépés ráérezni arra, hogy adni nagyobb
öröm, mint másoktól kapni,
s ezen az úton haladva talán jobb emberekké válhatunk!
Vendégszeretetünket a "nyílt héten" bizonyíthattuk, összesen 11 látogatónk volt, (szülők és tanítónéni), befejezésül pedig a télbúcsúztató ünnepségen sok-sok nagymamának, anyának és apának jártunk a kedvébe.
Bezdány Zoltánné
Battancs Gergelyné
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NYUSZI CSOPORT
Farsangi mulatságra vártuk a szülőket a Nyuszi
csoportban február végén. Bemutattuk jelmezeinket, táncoltunk, csemegéztünk (köszönjük a szülőknek), együtt búcsúztattuk a telet.
Március első napjaiban titokzatos készülődés vette kezdetét:
minden "Nyuszi fiú" színes papírvirágot barkácsolt, s Nőnap alkalmából köszöntötték a "Nyuszi lányokat".
Nemzeti színű kis zászlóinkkal ünnepeltük március 15.-ét.
Sziráki Lászlóné
Simonicsné Polyák Mária

1%
A 2013. évi személyi jövedelemadó
1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére
ajánlhatja fel a lakosság:
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
adószáma: 18452512-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06

MÁSODIK L %
Ha a 2013. évi személyi jövedelemadó
második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a
www.apeh.hu internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak
részére megképezett technikai számokról
(ha a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011
számot írhatják be.)

LÚD - TOLL
ÚGY SZERETNÉK…
Úgy szeretnék
soká élni
sose sírni
csak nevetni
mindenkor
és mindenkivel
csak örülni
sok jót tenni
minden szemet
könnyek nélkül
látni vígan
mosolyogni,
bút bánatot
tovaűzni
fájó fejet
simogatni
zokogót
megvigasztalni
boldogan
szívből
kacagni
úgy szeretnék
csak így
élni…

HŐSEINK
EMLÉKÉRE…
Hová viszed a virágot
Kis Juliskám violám?
Kiviszem a temetőbe,
Gondviselő jó anyám.
Nincs halottunk senki ottan,
Kis Juliskám violám.
De sok hős halt meg értünk,
A csatában jó anyám.
Akiket messze a tömegsírokban,
Szeretteik még mindig siratnak.
Barátaik, ha talán még élnek,
Bánatukban erről nem beszélnek.
Hősök voltak fiatalok és bátrak,
A hazáért éltek és meg is haltak.
Mi magyarok nem feledjük őket,
Azt a sok-sok szenvedésüket.
Kis Juliskák is lenőttek lettek,
Velünk együtt ők is emlékeznek.
Gyújtsunk gyertyát egy fohásszal,
Üdvözléggyel és a Miatyánkkal.
Nyugodjanak Békében!

S. Dudás Mária

Hódi Istvánné

FIGYELEM!
Tél van, Tél lesz: új és használt cserépkályhák, kandallók, tűzhelyek, kemencék
építését, javítását garanciával vállalom, 30% kedvezménnyel! Még mindig e berendezések, biztosítják legjobban a hőenergiát! A gáz üzeműek erre nem képesek! 43 éves
szakmai gyakorlattal állítom!

Kedvezzen a zsebének.

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

A cserépkályhák doktora 30/ 9784-033

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép áprilisi számának lapzártája:
2014. április 18-án pénteken 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!
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ZÖLDÜL(L)ÉS – ZÖLD ÜLLÉS
2014. április 12-én (szombaton) környezetvédelmi
programot szervezünk a

Föld Napja alkalmából.
Szeretettel várjuk településünk lakóit községünk szépítésére!
Gyülekezés és regisztráció a Napos piacon 8.00-8.30 óráig.
A nap várható programjai:
festés, játszóterek rendbetétele, kisfák ápolása stb.
Bízunk benne, hogy munkájával hozzájárul településünk szépítéséhez.
Részletes programot plakátokon olvashatják!

Minden résztvevőt ebéddel várunk!

CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Kálmán Tamásnak és Farkas Baráti
Beatrixnek 2014. március 2-án – 4310
grammal – Lilla nevű,

Csomor Bennynek és Lajkó Viktóriának 2014. március 4-én – 2765 grammal – Benny nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Dudás István Józsefné (szül: Peták Rozália Mária) 2014. február
7-én (élt: 77 évet),
Varga István 2014. február 9-én (élt: 63 évet),
Rácz Géza 2014. február 21-én (élt: 74 évet),
Soós Istvánné (szül: Farkas Irén Julianna) 2014. február 26-án (élt:
84 évet),
Horváth Károlyné (szül: Fekete Erzsébet Viktória) 2014. március
6-án (élt: 69 évet),
Monostori Tiborné (szül: Soós Julianna Ilona) március 6-án (élt: 79
évet),
Czékus Bence 2014. március 7-én (élt: 12 évet),
Ádám Istvánné (szül: Juhász Julianna) március 9-én (élt: 90 évet),
Barna József március 10-én (élt: 71 évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Test- Lélek- Szellem Energetika Egyensúlya
,GĞSRQWiSULOLV V]RPEDW -20.00
+HO\V]tQDéryné Kulturális Központ

6794 Üllés Dorozsmai út 48.

(OĘDGiVRN
(JpV]VpJPHJĘU]ĘJ\yJ\XOiVWHOĘVHJtWĘLQIRUPiFLyN
(óránként más-PiVHOĘDGypVWpPDN|U

6SHFLiOLVWDQiFVDGyNJ\yJ\XOiVWHOĘVHJtWĘPyGV]HUHN
NLSUyEiOiVLOHKHWĘVpJH
Tanácsadókhoz bejelentkezések a helyszínen

Táltos dobolás
Könyvbemutató

A részvétel -Adomány IHODMiQOiVDV]HUYH]ĘNQHNpVDN|]UHPĦN|GĘNQHN
Üllés Önkormányzatának támogatásával
6]HUHWHWWHOYiUXQNPLQGHQpUGHNOĘGĘW

Érd.: www.marialovagrend.hu
E-mail: marialovagrend@citromail.hu
Tel.: 70/316-2665, 70/419-0288
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Rácz Cukrászda
Várja Régi és Új Vásárlóit Húsvéti Ünnepekben
Házias
Süteményeivel – Réteseivel
Ünnepi Ajánlat:
-Répatorta
Üllés
Dózsa György u. 23.
Tel.: 06-30/869-53-19
282-140
Rendezvényeker és Ballagásra
(OĞUHQGHOpVW)HOYHV]QN!

HA ENNI KELL
RÖFI-KER!
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.
Elfogadunk:
SZÉP kártyát, Erzsébet
utalványt és
bankkártyát is.

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

TŐZEG ÉRTÉKESÍTÉS:
–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

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

TELJES KÖRŰ MEZŐGAZDASÁGI GÉPI SZOLGÁLTATÁS
–tárcsázás, szántás, vetés, trágyaszórás, szárzúzás stb.

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

UT-2 vetőméretű burgonya, illetve takarmányburgonya eladó.
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

