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NEMZETI ÜNNEPÜNK – MÁRCIUS 15.
Az 1848-ban kirobbant forradalomról és szabadságharcról emlékeztek meg
hagyományosan az iskola diákjai március 13-án délután a községi ünnepségen.
A nemzeti himnusz előtt való tisztelgést
követően a szívbemarkoló műsorban a diákok segítségével felidézhettük az akkori
eseményeket, hallhattuk Kossuth és Petőfi szavait, a Nemzeti Dalt, a 12 pontot.
Csodaszép zenei aláfestéssel még inkább
fokozták bennünk a magyarság érzését. A
fiatalok gitár-és citeraszóval színesítették
előadásukat. Műsorukat a magyar zászló
körbehordozásával és mécsesek elhelyezésével zárták. A tehetséges osztályt
Szekeres Katalin osztályfőnök készítette
fel. Sárközi Emília, az iskola igazgatónője megköszönte a színvonalas műsort és
mindenkit buzdított, hogy vegyünk részt
együtt a fáklyás felvonuláson az ünnepség
folytatásaként.
A fáklyás felvonuláson a Déryné Kulturális Központ udvarától egészen a Régi Temetőig kígyózott a sor. A kellemes sétára
a remek tavaszi estén számos érdeklődő a
felvonulókkal tartott, többek között Adalbert atya, pedagógusok, fiatalabbak, idősebbek, a képviselőtestület néhány tagja,
valamint Sárközi Emília tagintézmény-

vezető. A fáklyák hangulatos fénye és a
barátságos légkör biztosította az esemény
ünnepélyességét.
A felvonulók megérkezvén a Régi Temetőhöz, Juhász Gyula Március idusán
című versét hallhatták elsőként, majd
Nagy Attila Gyula polgármester emlékezett meg a több, mint 160 éve történt
eseményekről. Közvetítette gondolatait a
márciusi ifjakkal, azokkal a hősökkel kapcsolatban, akik nem akartak mártírok lenni, csak tették, amit tenniük kellett. Felidézte Kossuth szavait, amikor Szegeden
járt 1848 októberében. Kiemelte, hogy
a büszkeség, az az emberi érték, amely
még többé tesz bennünket. Ezt követően a
polgármester és a diákpolgármester, Maróti Ádám elhelyezte az emlékkoszorút a
kereszthez. A nap befejezéseként Sárközi
Emília a tiszteletüket tevőket a Vásártérre invitálta, ahol is a tábortűz mellett lehetett egy kicsit melegedni és élvezni a
lángok szépségét és a magasra felszálló
parazsat.
Éljen a magyar szabadság, éljen a
haza!
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2015. február 24-én
rendkívüli testületi ülést tartott.
A Képviselők döntöttek a
– Déryné Kulturális Központ igazgatói
álláspályázatának kiírásáról (A felhívást a
Körkép ezen lapszámában olvashatják az
érdeklődők),
– Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának, a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulásának, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás, és a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Társulási Megállapodásának módosításáról,
– a TVI Kft követelésállományából Üllés lakossági és közületi vízdíjtartozás Üllés
Nagyközségi Önkormányzatra történő engedményezéséről,
– a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény követelésállományából Üllés lakossági

és közületi vízdíjtartozás Üllés Nagyközségi
Önkormányzatra történő engedményezéséről.
A képviselők az ülés keretében 3 rendeletet is alkottak:
– a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló új
rendeletet (a szociális ellátásokról, a törvényi változásokról az Üllési Körkép februári
számában már olvashattak. E lapszámban a
helyben adható szociális ellátásokról adunk
tájékoztatást: „Települési támogatások – az
új szociális ellátások formák” címmel),
– a mezőőri szolgálat létrehozásáról,
fenntartásáról és működtetéséről (E lapszámban mezőőri munkakör betöltésére teszünk közzé felhívást),
– az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.20.)önkormányzati
rendelet módosításáról.

(Az elfogadott rendeleteket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a
Titkárságán tekinthetik meg)
A Képviselőtestület március 13-án újabb
rendkívüli ülést tartott.
Az ülés keretében bírósági ülnökök jelöléséről döntöttek.
(a Képviselőtestület február 24-i és a
március 13-i nyílt ülésének előterjesztéseit a http://www.ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek link alatt, a február 24-i és a
március 13-i nyílt ülésről szóló jegyzőkönyvet http://www.ulles.hu/kepviselotestulet
link alatt olvashatják)
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÜLLÉSI OKMÁNYIRODA NYITVA TARTÁSA

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal
– Üllés Okmányiroda elérhetősége, ügyfélfogadása az alábbi:
Okmányirodai elérhetőségek
Név:
Cím:
Telefon:
Email:
Üllés
6794 Üllés,
06-62/681-370 ugyfelszolgalat@
Okmányiroda
Dorozsmai út 40.
morahalomjaras.csmkh.hu
Okmányirodai ügyfélfogadás rendje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
8.00-12.00
Szünetel
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
12.30-16.30
12.30-15.30

Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2015. április 7-én (kedden) 17 órakor ülés
tart a hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 20142019-es évekre vonatkozó Gazdasági
Programja
2) A 2014. évi zárszámadás elfogadása
3) A Képviselőtestület által átruházott hatáskörök gyakorlása – 2014. évben
4) Üllés Nagyközség Önkormányzatának
éves ellenőrzési jelentése – az Üllési Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési
intézményeknél 2014. évben elvégzett
ellenőrzési tapasztalatokról
5) Aktuális kérdések

Dr. Szántó Mária
hivatalvezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hivatala

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD ÜGYFÉLFOGADÁSA ÜLLÉSEN
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Mórahalmi Járási Hivatal járási ügysegéd kihelyezett ügyfélfogadása Üllésen az alábbi:
Hétfő: 14.00 - 16.00 óra
Szerda: 7.30 - 12.00 óra

Nagy Attila Gyula
polgármester

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Dr. Szántó Mária
hivatalvezető

Tisztelt Ügyfeleink!
Az OKMÁNYIRODA ELKÖLTÖZÖTT!
2015. március 9. napjától a Mórahalmi Kormányablak (okmányirodai ügyfélszolgálat)
a Mórahalom, Millenniumi sétány 17. szám alatt (Földhivatal épülete) várja ügyfeleit.
A Mórahalmi Kormányablak ügyfélfogadás rendje:
Hétfő
7.00-17.00
Kedd
8.00-16.00
Szerda
8.00-12.00
Csütörtök
8.00.-18.00
Péntek
8.00-12.00
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hivatala

2015. március 10-én töltötte be 90. életévét Sárközi Sándor, akit – március 13-án,
családja körében – Nagy Attila Gyula polgármester köszöntött otthonában.
Kívánom Sanyi bácsi, hogy még nagyon
sokáig tekerje azt a kétkerekűt!
Születésnapja alkalmából további jó
egészséget kívánunk!
Nagy Attila Gyula
polgármester
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SZENNYVÍZCSATORNA
BEKÖTÉS HÁZILAG
A szennyvíz csatornázás házi vezeték kiépítéséhez szükséges részletes tájékoztató
megtalálható a www.ulles.hu honlap Kezdőoldalán, valamint átvehető az Üllési Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSSAL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓS FÓRUMOK
Szennyvíz-csatornázással kapcsolatban az
alábbi elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást, segítséget a Tisztelt Lakosok:
06-80/621-128
(ingyenesen hívható, zöld szám)
e-mail: forras04@gmail.com
Fogadóórák a településen (kéthetente,
minden páratlan héten)
április 9-e, csütörtök
17-19 óráig
április 23-a csütörtök
17-19 óráig
Helyszín: Déryné Kulturális Központ
Építésvezető elérhetősége:
Szabó Szilveszter: 06/30/217-2768

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK
A szennyvíztisztító-telep próbaüzeme megkezdődött, ezért az alábbi utcákban és házszámú ingatlanokban meg lehet kezdeni a
házi bekötés kiépítését és az Alföldvíz engedélye alapján a rákötés elvégzését.
A próbaüzem ideje alatt a szennyvízhálózat
használata ingyenes.
Próbaüzem: Erkel Ferenc utca 1-107.
Olajos utca 2-8.
Huszár utca 1-24, 48, 50, 54.
Móra Ferenc utca 1-34.
Dorozsmai út 1-20.
Dózsa György utca 1-108.
Ady Endre utca 1-17.
József Attila utca 1-20.
Székely utca 1-20/A.
További információért hívhatják az ingyenes
zöld számot: 06 80/621-128. A házi vezeték
kiépítéséhez szükséges részletes tájékoztató
megtalálható www.ulles.hu honlapon, valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS – ÁPRILIS
A Négyforrás Nonprofit Kft. a megszokott rendben történt szilárd hulladékszállítás mellett
2015. január 1. napjától lehetőséget biztosít – műanyag, papír és fém – hulladékok szelektív
gyűjtésére is.
A Kft a gyűjtésre szolgáló sárga zsákon kívül eljuttatta azt a tájékoztató is, amelyben a szállítással kapcsolatos tudnivalókat leírták.
Eszerint a sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
A zsákba összegyűjtött szelektív hulladékot 2 hetente, minden páros hét hétfő reggel 7 óráig
lehet kihelyezni az ingatlan elé, ahonnan a kft. dolgozói elszállítják.
Az ingatlantól történő elszállítás ÁPRILIS hónapban az alábbi napokon történik:
április 13. (hétfő) 7 órától –
április 27. (hétfő) 7 órától –
Sárga zsák átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ingyenesen!
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Segítő együttműködésüket köszönjük!

TISZTELT

LAKOSOK, KÖZÜLETEK!

A Négyforrás Nonprofit Kft., mint Üllés település hulladékgazdálkodási közszolgáltatója
ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, Közületeket, hogy a szerződéssel kapcsolatos teendőket Társaságunk 2015.02.01-től Forráskúton az ügyfélszolgálati irodában
hétfő - csütörtökig 8-12-ig és 13-16-ig, pénteken 8-12-ig látja el.
Üllésen a Déryné Kulturális Központban minden hónap utolsó péntekén 9-12 óráig
tartunk kihelyezett ügyfélszolgálatot.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy a lakatlan ingatlanokra is szükséges a szerződéskötés, melyhez csatolni kell egy általunk kitöltött nyilatkozatot az ingatlan
lakatlanságára vonatkozóan, és a legutóbb megkapott közüzemi számla másolatát.
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Telefonszáma: 70/489-5656
E-mail: ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu
Köszönjük segítő együttműködését!
Négyforrás Nonprofit Kft.

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
2015. április 4-6.
2015. április 11-12.
2015. április 18-19.
2015. április 25-26.

Dr. Papp Zalán
Dr. Kovács Tibor
Dr. Müller Károly
Dr. Hursán Mihály

06/20/9739-149
06/30/9653-114
06/30/205-9086
06/30/9986-139

www.ulles.hu

FIGYELEM ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
A Magyar Honvédség az idei évben többszáz munkavállaló jelentkezését várja.
A szervezet hosszú távú, biztos megélhetést tud kínálni az álláskeresők, illetve a stabil munkahelyet keresők számára.
Akit érdekel a lehetőség, hívja a kijelölt kapcsolattartót, Pontyik
Pál százados toborzó tisztet a 06/62/554-070-es telefonszámon.
Az álláslehetőséggel kapcsolatban bővebben a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján olvashatnak.

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. április étkezési
térítési díjak befizetését:
április 1-jén, és 8-án szerdán
7-15 óráig
április 2-án, csütörtökön, 7-én kedden és 9-én csütörtökön
7-13 óráig
április 3-án, és 10-én pénteken
7-12 óráig
lehet megtenni
Szeretném felhívni a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy amennyiben
általános iskolás gyermekük a tavaszi szünetre ebédet kér, eziránti
kérelmüket április 1-je (szerda) 12 óráig feltétlenül jelezzék!
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14.00 óráig.
Kérem a fenti időpontok betartását!
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a gyermekek számára ingyenes étkeztetési lehetőség csak érvényes rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény esetén jár – az önkormányzati határozatban megjelölt
időtartamban. Ezért kérem fokozottan figyeljék az ingyenességet
biztosító önkormányzati határozatban megjelölt kedvezmény lejáratának időpontját, és igényeljék időben újra a kedvezményt.
(A lejáratot megelőző három hónapban már benyújtható a kérelem a
Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél). A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel nem rendelkezőknek fizetési kötelezettsége van a lejáratot követő naptól kezdődően.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

1%
A 2014. 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
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
Adószáma: 19746896-1-06

MÁSODIK I %
Ha a 2014. 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.)

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
PÁLYÁZATOT HIRDET

MEZŐŐR
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő – munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszony
A munkavégzés helye: Üllés Nagyközség közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• mezőőri feladatok ellátása a község külterületén
• önkormányzati területek felügyelete
Illetmény és juttatások: megállapodás szerint
Pályázati feltételek:
• minimum középfokú (szakmunkás) iskolai végzettség
• B kategóriás jogosítvány
• büntetlen előélet
• helyismeret
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• üllési lakos
• sörétes lőfegyverre fegyvertartási engedély megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
• fényképes önéletrajz,
• jogosítvány másolata
• nyilatkozat a mezőőri vizsga letételére, valamint a fegyvertartási
engedély megszerzésére
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. május 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sugár
Anita jegyző nyújt a 30/499-9040-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton vagy személyesen az Üllés Nagyközségi Önkormányzathoz való megküldésével (6794 Üllés, Dorozsmai út 40.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: mezőőr,
vagy
• elektronikus úton a hivatal@ulles.hu e-mail címre
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 05.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Üllés nagyközség
honlapja: www.ulles.hu

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
PÁLYÁZATOT HIRDET A

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETŐ)
BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA.
A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sugár
Anita jegyző nyújt, a 06/30/499-9040-es telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.ulles.hu
www.kozigallas.hu
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TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK – AZ ÚJ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK
A 2015. március 1. napjától megváltozott szociális segélyezési formákról – elsősorban a Járási Hivatal hatáskörébe átkerült
ellátásokról – az előző Körképben már tájékozódhattak a Kedves Lakosok.
Most a helyi, úgynevezett Települési
támogatásokról adunk tájékoztatást.
A Képviselőtestület megalkotta a
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletét A
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátásokról.
Települési támogatás létfenntartási gondok enyhítésére
(korábban átmeneti segély, méltányossági
közgyógyellátás)
Annak állapítható meg akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 37.050 Ft-ot, egyedül élő esetén
57.000 Ft-ot. A települési támogatás összege egy évben a 30.000 Ft-ot nem haladhatja
meg. A támogatás leheti eseti, vagy rendszeres
A létfenntartási gondok enyhítésére
megállapított települési támogatás havi
rendszeres ellátásként megállapítható annak, akinek a havi rendszeres gyógyszerköltsége, vagy gyógyászati segédeszköz költségének térítési díja a 4.275 Ft-ot eléri vagy
meghaladja, feltéve, hogy a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az
57.000 forintot, egyedül élő esetén 71.250
forintot.
Az e szerint megállapított települési támogatás kizárólag gyógyszerutalvány formá-

jában adható, amelynek értéke nem lehet nagyobb, mint az igazolt gyógyszerköltség, vagy
gyógyászati segédeszköz költségének térítési
díja. Az így megállapított támogatás összege
nem haladhatja meg a havi 5.000 Ft-ot.
Lakásfenntartási települési támogatás
A lakásfenntartási települési támogatás
az életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik – úgy,
mint villanyáram, víz, gáz, csatornahasználat
és szemétszállítási díj, tüzelőanyag költségei
– viseléséhez nyújtott támogatás.
Jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az 57.000 forintot, egyedül élő
esetén a 71.250 forintot, kivéve ha az igénylő és a vele egy háztartásban élő az életvitelszerűen lakott ingatlanon kívül további belterületi lakáscélú ingatlannak tulajdonosa,
ide nem értve az öröklés jogcímen szerzett
ingatlant.
A települési lakásfenntartási támogatás
havi összege:
a) 1 személyes háztartás esetén:
3.500,- Ft/hó,
b) 2-3 személyes háztartás esetében:
4.500,- Ft/hó,
c) 4-5 személyes háztartás esetében:
5.500,- Ft/hó,
d) 6 és 6 személy feletti háztartás esetében: 7.500,- Ft/hó.

A lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak
megállapított összegét a szolgáltató írja
jóvá.
A rendkívüli segély helyett rendkívüli
települési támogatás
Rendkívüli települési támogatásban az a
személy, vagy család részesíthető, aki rendkívüli élethelyzetbe kerülése miatt anyagi
segítségre szorul, feltéve, hogy az egy főre
eső havi jövedelem nem haladja meg az
57.000 Ft-ot. A segély összege legfeljebb a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb öszszege lehet.
Temetési települési támogatás
Temetési települési támogatás állapítható meg azon személy részére, aki a meghalt
személy eltemettetéséről gondoskodott és
családjában az egy főre jutó havi jövedelem
az 57.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 71.250
Ft-ot nem haladja meg. A temetési települési
támogatás összege: 30.000 Ft.
A települési támogatás iránti kérelmeket
formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál lehet benyújtani.
Dr. Sugár Anita
jegyző

KISÁLLATVÁSÁR
ÁPRILISBAN
Üllésen a Kisállatvásár minden hónap
második szombatján kerül megrendezésre.
ÁPRILISBAN 11-én, szombaton – 7-12 óráig.
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.
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KOMÁMASSZONY SÜSSÜNK RÉTEST!
EVŐESZKÖZ-SZOBOR KIÁLLÍTÁS
A Déryné Kulturális Központ szervezésében valósulhatott meg a „Komámasszony
süssünk rétest!” rendezvény 2015. március
17-én, melynek keretében evőeszközszobor
kiállítást lehetett megtekinteni a Kulturális
Központban, valamint közös rétessütésen
részt venni az Alkotóházban. A kiállítást Meszesné Volkovics Szilvia, a Déryné Kulturális
Központ mg. vezetője nyitotta meg. Rutai
Zoltán művész első alkalommal rendezhette
meg nálunk kiállítását. A megnyitón 5 kisdiák
rétesről szóló dalocskákat adott elő citerán –
így például elhangzott az „Aki nem lép egyszerre…” című ismert nóta is - az alkotó tiszteletére, egyúttal utalva a „Komámasszony
süssünk rétest!” programra. Rutai Zoltán
4 éve kezdte el az alkotást és ma már több,
mint 100 különleges szobornál tart. A művész
elmondta, hogy egyszerűen harapó- vagy
kombinátfogóval hajlítgatja a késeket, villákat
és kanalakat, nem szükséges melegíteni őket.
Persze nem mindegyik éli túl ezeket a megpróbáltatásokat. Először kitalálja, megtervezi
és lerajzolja elképzeléseit. Csak hogy néhány
példát említsek, sportágakat, a csillagjegyeket vagy állatokat is felismerhetünk az alkotásokban. A kiállítás egy hétig látogatható.
A nap másik eseménye a rétes sütés volt,
ahol az asszonyok már reggel óta állították
össze a rétestésztát, nyújtották, betöltötték

és délutánra már mindenki várta, hogy ki is
süljön a finomság. A 15 órakor a legkisebb
citerás gyermekek kezdték a nótázást, majd
a felnőttek folytatták. Bárkányi Renáta szólóban előadott egy balladát, ettől kedvet kapva
Hunyadvári István bácsi is „Káposzta Sári balladáját” énekelte el, amelyen mindannyian jóízűt nevettünk. Közben a következő adag rétes
is nyújtásra várt, hiszen lassan letelt a 2 órás
pihenő, amelyet szigorúan be kellett tartani. A
kisült rétes pillanatok alatt elfogyott.
A Déryné Kulturális Központ megbízott
vezetője, Meszesné Volkovics Szilvia köszönetet mond mindazoknak, akik tölteléket
hoztak a réteshez:
Fodor Józsefné, Hódi Jánosné, Hecskó
Józsefné, Tajti Jánosné, Tanács Zoltán,
Császár Ferencné, Királyné Czékus Valéria,
Jernei Jánosné, Balogh Antalné, Juhász
Sándorné, Dobai Antalné, Bárkányiné Kálmán Szilvia.
Segédkeztek a gyúrásban, nyújtásban
sütésben: Hegedű Ferencné vezetésével
Juhász Sándorné, Tanács Zoltánné, Fodor
Józsefné, Hajdú László, Hajdú Lászlóné.
Köszönet jár a Királydinnye Citerazenekar csapatának és mindenkinek, aki eljött a
rendezvényre és jól szórakozott.
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FUTAMIDŐK VÉGE
A 2007-ben megkötött Fundamenta-Lakáskassza előtakarékossági szerződések rövidesen lejárnak, a lakosok fizetési kötelezettsége is hamarosan megszűnik.
Most önökkel a lejáró szerződésekkel és az érdekeltségi hozzájárulás befizetésével kapcsolatos néhány aktuális információt kívánok
megosztani.
A 2007. év elején megkötött előtakarékossági szerződések 2015.
március 31-én lejárnak. A szerződéseken képződött megtakarítások
kiutalása 2015. július 1-ejétől kezdődik meg a Társulat bankszámlájára. A társulat az így befolyt összegből fedezi a beruházás pályázati
önrészét, valamint az önerős kivitelezői munkálatok költségeit.
A Fundamenta Zrt. a szerződések lejártáról minden szerződőt
értesít, az értesítésen túl tájékoztatást nyújt a jövőbeni megtakarítási lehetőségekről. Amennyiben a szerződéssel rendelkező lakos a
továbbiakban nem kíván a Fundamenta Zrt-vel új szerződést kötni,
nincs semmi teendőjük.
Azok az érdekeltek, akik megkésve kötöttek nyolcéves futamidejű szerződést értelemszerűen később kapják meg a Fundamenta Zrt.
értesítését.
Azok az érdekeltek, akik ötéves futamidejű szerződést kötöttek
már döntően megkapták a szerződés lejártáról szóló Lakáskassza
megkeresést.
Az előtakarékossági szerződés ma kedvező hozamú megtakarításnak számít, ezért azt javaslom, hogy mindazok, akik új, sajátcélú
szerződést kívánnak kötni, vagy akiknek állami támogatású hitelfelvételre, vagy újabb állami támogatásra való jogosultságra vonatkozó
kérdésük van, keressék fel az előtakarékossági szerződéseket kínáló
pénzintézetek kirendeltségeit és üzletkötőit.
Fontos tudni, hogy a természetes személyű ingatlantulajdonosok
érdekeltségi hozzájárulás befizetési kötelezettsége 2015. áprilisig áll
fenn. A nyolcéves futamidejű szerződést kötők 191 040 Ft-ot, az ötéves futamidejű szerződést kötők 199 440 Ft-ot kötelesek érdekeltségi egységenként (ingatlanonként ) a Társulathoz befizetni.
Azok a lakosok, akik Fundamenta-szerződés mellőzésével vállalták az érdekeltségi hozzájárulás befizetését, döntően már rendezték
fizetési kötelezettségüket.

Az eredményt a gyerekek, az unokák öröklik.
Az örökösök figyelmét szeretném nyomatékosan kérni, amennyiben hozzátartozójuk Fundamenta-szerződést kötött a szennyvízcsatornázással összefüggésben és a Fundamenta-szerződés lejárta előtt
halálozik el, a szerződést házastársra, élettársra, vagy az örökösök
valamelyikére át kell ruházni.
Az átruházás feltétele, hogy jogerős hagyatéki végzés álljon rendelkezésre. Az átruházások gördülékeny lebonyolítása érdekében
keressék meg ügyfélszolgálati irodánkat, a részletekről személyesen,
telefonon, vagy e-mailen keresztül szívesen nyújtunk tájékoztatást.
Az át nem ruházott szerződésen képződött teljes megtakarítás a
Fundamenta Zrt-nél bennragad.
Ha az átruházás az örökösöknek felróható ok miatt marad el, a
Társulat küldöttgyűlésének idevonatkozó határozata alapján a Társulatot ért anyagi kárt az örökösöknek egyetemlegesen meg kell
téríteniük.
Örömünkre szolgál, hogy a Társulat megalapítása nem volt hiábavaló. 2007-ben a szándéknyilatkozatok aláírásával a Társulat is, és
a négy önkormányzat is erős támogatást kapott önöktől. Köszönjük!
Izgalmas, produktív hónapok jönnek. Kiépül a szennyvízhálózat,
a nyomóvezetékek, a szennyvízátemelők, megtörténnek a rákötések
és megindul a szennyvíztisztító próbaüzeme.
Megtörténnek a lakossági érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos elszámolások, a Fundamenta Zrt-től kiutalt összegből rendezzük
a kivitelezői számlákat.
A Társulat várhatóan 2016. nyarán befejezi tevékenységét és
végelszámolással megszűnik.
Megragadom
a
lehetőséget,
hogy
megköszönjem
mindannyiuknak az eredményes együttműködést.
A Társulat munkatársa, küldöttei és tisztségviselői nevében kívánom, hogy a beruházás hasznosan, sokáig szolgálja Önöket.
Maróti Mihály elnök

FIGYELEM!

Az érdekeltségi hozzájárulást befizető érdekeltek a Társulattól a
teljesítésről igazolást kapnak, ennek megfelelően ebben az évben
egyenlegközlőt már nem küldünk ki.
Felhívom a rendszeres átutalással fizető ügyfeleink figyelmét,
hogy a futamidő lejártakor győződjenek meg arról, hogy számlájukról
további utalás csak akkor történjen, ha fizetési elmaradás áll fenn.

A Fundamenta szerződések felmondása után kérdéseikkel az
alábbi üzletkötővel vegyék fel a kapcsolatot:

Az érdekeltségi hozzájárulás magas, kb. 95 %-os mértékű rendezéséről számolhatok be.
A fizetésben elmaradók a fizetési futamidő lezártával fizetési felszólításra, annak sikertelensége után jegyzői behajtásra számítsanak.

KUTYAKOZMETIKA

A beruházásban résztvevő négy település önkormányzata a községek belterületén teljes körű, minden ingatlant érintő hálózat kiépítést határozott el. Minden, az érdekeltségi listában szereplő ingatlan
szennyvízbekötést kap. A bekötést nem teszik attól függővé, hogy az
ingatlantulajdonos fizetett-e vagy sem érdekeltségi hozzájárulást, viszont a nem fizetőkkel szemben következetes behajtást érvényesítünk.
Sajnos lakosaink közül jó néhányan a beruházást már nem érhették meg.
Ők szándéknyilatkozatukkal, előtakarékossági szerződések megkötésével és fegyelmezett befizetéseikkel segítették a beruházás
megvalósulását. Jó szívvel gondolunk rájuk!
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Papp Istvánné Júlia
70/770-5589

Kutyaápolás nemcsak tavasszal és nyáron fontos!
A kutya szőrének filcesedése
nem tartja a kutyát melegen, sőt!
Bontás – fültisztítás – karomvágás,
fürdetés – nyírás – trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig; 1.000 Ft)
Árlista + több info: www.
kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.: 06/30-304-21-58
Magyar, English, Deutsch, Nederlands

www.ulles.hu

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS BEMUTATÁSA
Tisztelt Olvasók! Szeretnénk Önöknek bemutatni Intézményünk
egyik szolgáltatását, mely segítséget nyújthat akár Önöknek, akár
hozzátartozójuknak a későbbiek során.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, mint fenntartó a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ keretében pályázati finanszírozás keretében működteti a Közösségi pszichiátriai ellátást hat településen.
Ellátási terület:
Az ellátás, mint szociális alapszolgáltatás, működésében továbbra is Ásotthalom Nagyközség közigazgatási területén, Öttömös Község közigazgatási területén, Ruzsa Község közigazgatási területén,
Zákányszék Község közigazgatási területén, Üllés Nagyközség közigazgatási területén és Forráskút Község közigazgatási területén élő
pszichiátriai betegek részére nyújt segítséget.
Ellátás igénybevétele:
A közösségi ellátás önkéntesen vehető igénybe a szolgáltatás térítésmentes. Az ellátás igénybevétele szóban vagy az Intézménynél
rendszeresített igény bejelentő nyomtatvány aláírásával indul.
A szolgálatnál személyesen, telefonon, vagy levélben történő igénybejelentést követően a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után
személyesen keresi fel az ellátásra váró pszichiátriai beteget. A közösségi
pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell
a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai
betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylő nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított
legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható.
Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, átruházott
hatáskörben az Ásotthalmi tagintézmény vezető) illetve az ellátást
igénybe vevő, valamint az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője megállapodást köt. Az ellátást a kliens saját lakókörnyezetében
nyújtjuk, illetve a csoportokkal végzett szociális munka keretében a
települések közösségi tereiben nyújtunk szolgáltatást, programokat.
A közösségi ellátás célja:
Elsősorban az, hogy a pszichiátriai beteg kliens a segítők közreműködésével a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa,
fejlessze, továbbá konfliktusait, problémáit a szociális környezetét
megtartva legyen képes rendezni. Ide tartoznak azon szolgáltatások,
melyek a megkereső munkát, a különböző ellátások felé megjelenő
motiválást segítik elő.
Az ellátást igénylő személy minél további megtartása az eddigi
életterében. Segítség, illetve támogatás nyújtása a kliens és szűkebb
környezete részére. Ebben a speciális ellátási típusban a különböző
szociális segítségnyújtáson túl (étkeztetés, segéllyel kapcsolatos ügyintézés), a megkereső programok, az életviteli készségek fejlesztése, a
szabadidő hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egészségügyi
ellátással való kapcsolatának követése, kapcsolattartás más szolgáltatási intézménnyel (munkaügyi központ), re-integráció.
A pszichiátriai közösségi ellátás eltér mind feladatában (szoros
együttműködést kíván az egészségügyi ellátással), mind gondozási módszerében a hagyományos ellátási formák alkalmazásától. A
szolgáltatás célcsoportjába nem csak a problémával küzdő személy,
hanem közvetlen családja is beletartozik.
Elsősorban a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás
mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.
Az ellátás céljai közé tartozik a tartós intézeti tartózkodás megelőzése, melyhez a hozzátartozók is bevonhatóak, amennyiben ehhez
írásos nyilatkozatot tesz az ellátott.
A közösségi ellátás feladata:
A közösségi pszichiátriai ellátás keretében olyan speciális alapellátási feladatot látunk el térségi szinten, mely a pszichiátriai betegek
számára lakókörnyezetükben nyújt segítséget. A közösségi ellátás
azokat a pszicho-szociális gondozási módszereket alkalmazza, melyek a család segítő erejére építenek, úgy, hogy közben segítenek a
családi terhek csökkentésében, s a legeredményesebb szolgáltatást
nyújtják a kliens számára.

A közösségi erőforrások jelentik az ellátott közvetlen lakókörnyezetében megtalálható mindazon humán segítő erőforrásokat, amelyeket az ellátott személy a gondozás során igénybe vehet. Ezen természetes erőforrások maguk a családtagok, formális és informális segítők, önkéntesek.
Ez a speciális ellátási forma a különböző szociális segítségnyújtáson túl, tehát az ellátott életterében nyújt komplex segítséget.
Mindez magába foglalja az ellátott testi és pszichés állapotának javítását, az életviteli készségeinek fejlesztését, a mindennapok során
jelentkező problémák feltárását és az abból adódó konfliktusok feloldását, a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálását, valamint
az egészségügyi ellátáshoz való hozzásegítését és kapcsolattartását
más szolgáltatási intézménnyel.
A közösségi pszichiátriai szolgáltatás során a betegség különböző fokozataira jellemző korai figyelmeztető tünetek felfedezhetővé válnak, így
azok súlyosbodása, kialakulása esetén lefolyása kevesebb problémát jelenthet a kliens, illetve szociális környezete számára – melyre törekszünk.
Közösségi munkacsoport:
A közösségi munkacsoportot az ellátottak szükségleteinek megfelelően állítjuk össze, bevonjuk a gondozási, segítési feladatok hatékony ellátásához szükséges személyeket (gondnok, háziorvos, védőnő, pszichiáter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, illetve a szociális
alap- és szakellátás, a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, a munkaügyi központ, az önsegítő és civil szervezetek, a szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmények képviselőit).
A közösségi munkacsoport tagjaival a Tag-intézményvezető és a
közösségi koordinátor együttműködési megállapodást köt. A megállapodásban rögzítjük a rendszeres megbeszélések gyakoriságát,
egyéb körülményeit, valamint – arra az esetre, ha egyes ellátottak
állapota ezt szükségessé teszi - az eseti megbeszélések összehívásának módját.
Szóban és írásos anyaggal is tájékoztatjuk az egészségügyi ellátásban dolgozó szakembereket a közösségi pszichiátriai ellátás
működéséről, tevékenységköréről. Ez segítséget nyújt a szakellátásokon, rendeléseken megjelenő, a közösségi ellátásba még fel nem
vett kliensek tájékoztatásában, illetve az ellátásba irányításához.
Az ellátottak hozzájárulásával, illetve jelenlétében információt cserélünk állapotukról a gyógyulásuk elősegítése érdekében. A
kórházi ellátásba került klienseket rendszeresen látogatjuk és beleegyezésükkel, jelenlétükben kezelőorvosuktól tájékoztatást kapunk
állapotukról és hazakerülésük esetén a további teendőkről, a kontroll
időpontjáról.
A közösségi ellátás a következő szolgáltatásokat biztosítja:
– a készségek, képességek felmérése, életviteli készségek fejlesztése, megtartása,
– az egyén pszichiátriai betegségének ismeretében az állapotváltozás követése, s a változásnak megfelelően szakmai segítségnyújtás, beavatkozás,
– az ellátott személy és a család számára felvilágosítás nyújtása és a jobb megértés biztosítása, az adott mentális betegségről, a
gyógyszeres és egyéb terápiákról, azok céljairól, eszközeiről és lehetőségeiről, egyéni esetkezelés alkalmával az egyéni célok elérése érdekében a problémák feltárása, és azok megoldásának elősegítése,
– az ellátott személy rehabilitálása korábbi környezetébe,
– információ nyújtása az ellátott számára az ellátórendszerek
különböző szolgáltatásairól,
– szabadidő hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egyéni szükségletei alapján egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségek biztosítása (nyugdíjas klub, rendezvények, stb.),
– a közösségi gondozó együttműködési megállapodás alapján az egészségügyi és szociális, szervekkel az ellátott érdekében
együttműködik
A szolgáltatás elérhetősége a településeken:
– Ásotthalom Nagyközségben a Homokháti Szociális Központ
Ásotthalmi tagintézményében, Ásotthalom, Királyhalmi utca 2-6. szám
alatt a közösségi ellátást hétköznapokon 8-16 óráig lehet igénybe venni
előzetes megbeszélés alapján vagy telefonos megkereséssel a szolgálat fogadóóra ideje alatt (kedd: 10-12, csütörtök: 10-12 óra között).
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– Öttömös Községben a Homokháti Szociális Központ Öttömösi telephelyén, Öttömös, Béke utca 3. szám alatt a közösségi ellátás hétköznapokon 8-10
óráig vehető igénybe előzetes megbeszélés alapján vagy telefonos megkereséssel a szolgálat fogadóóra ideje alatt (szerdánként 8-10 óra között).
– Ruzsa Községben a Homokháti Szociális Központ Ruzsai telephelyén, Ruzsa,
Szegedi utca 8. szám alatt a közösségi ellátás hétköznapokon 8-12 óráig vehető
igénybe a Gondozási Központ épületében, előzetes megbeszélés alapján vagy telefonos megkereséssel a szolgálat fogadóóra ideje alatt (pénteken 8-12 óra között).
– Zákányszék Községben a Homokháti Szociális Központ épületében, a Dózsa György u. 44. szám alatt hétköznapokon 8-12 óráig lehet igénybe venni
előzetes megbeszélés alapján vagy telefonos megkereséssel, valamint a szolgálat nyitva álló helyiségében a szolgálat fogadóóra ideje alatt (csütörtök 8-12
óra között).
– Üllés Nagyközségben a Homokháti Szociális Központ Üllési tagintézményében, Üllés, Radnai u. 22. szám alatt a közösségi ellátást hétköznapokon 1216 óráig lehet igénybe venni előzetes megbeszélés alapján vagy telefonos megkereséssel, valamint a szolgálat nyitva álló helyiségében a szolgálat fogadóóra
ideje alatt (hétfőn 12-16 óra között).
– Forráskút Községben a Homokháti Szociális Központ Forráskúti telephelyén, Forráskút, Fő utca 74./a szám alatt elérhető a közösségi ellátás, ahol azt
hétköznapokon 12- 16 óráig lehet igénybe venni előzetes megbeszélés alapján
vagy telefonos megkereséssel, valamint a szolgálat fogadóóra ideje alatt (szerdánként 12-16 óra között).
Ha tud környezetében olyan valakit, akin a tájékoztatásunknak megfelelően,
ellátásunkkal tudnánk segíteni, kérjük, hogy az adott településen jelezze az ott
dolgozó kollégánk felé. Segítő szándékkal várjuk jelzéseiket, tisztelettel:


 
 



   

   



  



.!5( <2 ( =3# 

         
 #*  3   32 &   &>   &   &<
    ( 

   4        3
) (
? + +(3 4  4
? .!5 <2) 
) &  (

 32  &#(

  )#  32 &

  &

 /(; 3  #       

 #*3  "3  < :

  

? + & &# " 
    " 
# <!
   <! %  9  & " $    $ 
3   $ "      4
   3   
 ":

    !  "   #" 
   $    %
& % 

*% 

, %

- %
.%


  

'%(()%((
'%((+%((
'%((+%((
'%((+%((
'%((/%((


   2 3  4!$ # $
 
 "#!   5
 )    " # +   ,-. #/ 0&   ( &   #
+  # 1&  2  3  &      















1  " 

& 0  7

6  
.4 -"%56

7

      $" 8    4 
 )    # +  2     " ,-. #/ '  8 4(
&   3  &      









1  " 

6  





9  :#";<& 0&
.4.-"%-4!





   

Rácz Józsefné
közösségi koordinátor

  !9 & "$" 3   
! #:

VILLÁMINTERJÚ A PETER AND PAN GITÁRDUÓVAL
A két jó kedélyű énekes-gitáros, Balázs
Péter és Lengyel Tibor újabb vidám perceket szerzett az alsós gyerekeknek interaktív
gyermekkoncertjükön 2015. március 18-án
a Déryné Kulturális Központban, a községi
könyvtár szervezésében, amely a Homokháti
Könyvtári Szövetség támogatásával valósul-

hatott meg. Tavaly ugyancsak ellátogattak a
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde apróságai közé
– szintén a könyvtár meghívására -, és most
is eleget tettek a meghívásnak a kicsik nagy
örömére. A kisdiákok határozott tapssal jelezték, hogy jól érezték magukat. A zenészek
elmondták, hogy a megzenésített verseken

kívül saját szerzeményeiket, gyerekdalaikat
szintén előadják. Már tizenöt éve szentelik
életüket ennek a tréfás hivatásnak. Ez idáig
csak ezzel foglalkoztak, ám van polgári állásuk is. Hozzátették, hogy a zenélés a hivatásuk, nem pedig a munkájuk. A hétvégén egy
jótékonysági gyerekkoncerten is láthatók
lesznek Szegeden, hiszen a jótékonykodás
sem áll tőlük messze. Emellett nem csupán
gyerekeknek, hanem felnőtteknek is zenél a
duó. Ilyenkor a külföldi (csak angol nyelvű)
könnyűzenei klasszikusok közül válogatnak,
úgy, mint a Beatles vagy Eric Clapton. Nyáron ismét vendégeskednek majd nálunk.
Olasz Bettina
2015.03.18.

SZOCIÁLIS KÖZPONT
HÍREI
2015. március 9.-én nőnapi ünnepséget
tartottunk a Szociális Központ idősei számára. Vendégként a Királydinnye Citerazenekar
adott műsort, az ismert nótákat szívesen
énekelték az idősek is. Külön meglepetésként Hunyadvári István előadott számunkra
pár poénnal gazdagított mesét, verset, ami
igazán jó hangulatot teremtett. A műsor után
csőrege fánkkal és teával kedveskedtünk
klubtagjaink számára.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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SZÁSZCSÁVÁSIAK
ÜLLÉSEN

FONÓS FARSANGI BÁL

SEGÍTŐ
SZOMSZÉDOK!
Szerencsére nem történt semmi baj, és ez

2015. február 21-én rendeztük meg a már
hagyományosnak mondható Fonós Farsangi
Bált. Az esemény – meghirdetett programjához híven – valóban báli hangulatot teremtett. Elsőként Boka Gábor helyiekből verbuválódott amatőr csoportja elevenítette meg
Savanyó Jóska történetét, majd ezt követte
a lakoma, ami a levestől a különböző sültekig
mindenféle jóban bővelkedett. Ezután már a
táncé volt a főszerep, egészen hajnalig. A zenei szolgáltatást pedig két felállás is ellátta,
ezzel is biztosítva, hogy minden stílus szerelmese megtalálja a neki tetsző muzsikát. A
lelkes vendégsereg részvétele mellett a Fonó
az alábbiaknak szeretné még megköszönni a
támogatást: Vér Istvánné, Hugyecz Andrásné, Zsiros Tiborné, Hegedűsné Erika, Maróti
Zoltán, Bozsity Erika, Czakó Sándor és neje,
Üllés Nagyközségi Önkormányzat dolgozói,
Déryné Kulturális Központ dolgozói; valamint a
népzenészek: Bittó Nándor, Virágvölgyi Márta, Fekete Antal „Puma”, Lovászi Irénke és
a Rézhúros Banda. A hagyományok ápolása
végett pedig jelezni szeretnénk, hogy jövőre,
azaz 2016. február 13-án egy újabb Fonós Farsangi Bál kerül megrendezésre, ahol reméljük
minél többen találkozunk újra!

2015.03.14-én ismét kuriózumot láthatott, hallhatott és élvezhetett mindenki, aki
ellátogatott a Déryné Kulturális Központba.
A szászcsávási zenekar állítólag már több
mint húsz éve nem látogatott el Szeged környékére, így sokan tűkön ülve várták őket és
nem is csalódtak. A két felvonásos, másfél
óránál is hosszabb koncerten hallhattunk
magyar, cigány és román küküllőmenti zenét
és éneket. Gilyén Miklós bácsinak és Zádori
Zsuzsának, no meg a fiatalabb csávási zenészeknek köszönhetően pedig még a táncukban is gyönyörködhettünk. A teltházas
koncertet követő táncházban is rengetegen
maradtak. A tánctanításban Patyi Zoltán és
Lajkó Levente, vendégek kiszolgálásában
pedig Lapuné Füredi Andrea és Molnárné
Paragi Katalin voltak segítségünkre. A gyógyító szódát ezúttal is Maróti Zoltántól kaptuk. Ezúton köszönjük nekik! A mulatozás
egészen reggelig tartott. A rendkívül sok
pozitív visszajelzés és a teltház bizonyítja,
hogy érdemes ilyen rendezvényeket szervezni. Kedves vendégek, nektek is köszönjük!
Hamarosan újra találkozunk.

köszönhető annak, hogy Üllésen a szomszédok
figyeltek egymásra. Február végén a délelőtti
órákban egy üllési utcában több házba is becsöngettek idegenek azzal az indokkal, hogy
gyapjúpaplant árulnak. Az árusokat elküldő
egyik utcabeli asszony látta, hogy azok – a
sötét színű autójukkal – a szomszédban lakó
idős, nagyot halló néni háza előtt álltak le és az
ő udvarába mentek be. A szomszéd asszony ezt
látva azonnal szólt a férjének, és a másik szomszédjának. A két segítőkész férfi sietve átment
az idős nénihez, és számon kérték az idős néni
házában lévő két idegen férfit, illetve közölték
velük, hogy nem lesz semmilyen vásárlás. A
két árus sietősen távozott, oly annyira, hogy a
szomszédok már csak a kocsi elindulását észlelték. Ezen határozott és gyors fellépés eredménye lett az, hogy az idős néninek minden
pénze megmaradt és nem tulajdonítottak el tőle
semmit, illetve nem csapták be nagyértékűnek
mondott termék eladásával.
Nagyon fontos, hogy mindannyian tanuljunk ebből az esetből! Kérjük Önöket, hogy
nyitott szemmel járjanak lakókörnyezetükben,
figyeljenek másokra, és ha bármi gyanúsat,
szabálysértésre, vagy bűncselekményre utaló
tényt, magatartást észlelnek, akkor hívják az
ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es telefonszámok valamelyikét!
Sok csalás és lopás egy kis odafigyeléssel,
segítőkészséggel elkerülhető, illetve meghiúsítható.
Kérjük Önöket, figyeljenek egymásra!

A Fonó

A Fonó

dr. Pőcze Tünde r. őrnagy

F®¦ù½Ã!
20 évesek le ünk áraink csökkentek,
Komple rendszerekre ajánlatot kérjenek!
Van i minden, Öntözés és fűtés,
Vizet is szerelünk, ha kell a segítség.
Várunk minden építkezőt és javításra várót.
Kiszolgálás kedves, Mester Úr ügyes,

VASÁRNAPI NYITVA TARTÁS
Továbbra is várjuk Kedves Vásárlóinkat
minden vasárnap 600- 1000-ig,
aktuális COOP és rendkívüli vasárnapi
akcióval.

Így ez a páros rendkívül lelkes!
Csó Vilmos

Vas-műszaki kereskedő

Zádori Antalné

Víz-kp. fűtés szerelő mester

Üllés, Dózsa György utca 29. – ABC

6794-Üllés,Petőfi S.u.12.

Tel: 30/655-2323

Mobil: 30/978-3280
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DJ LARSEN-NEL BESZÉLGETTEM
Ifjabbik Mihálffy Lászlóval folytattam
eszmecserét, aki Üllés község közösségi életében vállalt szerepet.
– Hogyan és mikor indult lemezlovas
pályafutásod? Van példaképed, aki miatt
DJ lettél?
– Onnantól, hogy elkezdtem érdeklődni
a zenék iránt komolyabban. Érdemben, akkor,
amikor 2008-ban a Forrás Dance Clubban
először alkalmazhattam a megtanult technikámat. Mint warm up (bemelegítő) dj. Sok
gyakorlás, sok-sok zene begyűjtése a feltétele
és végig kell járni azt a bizonyos szamárlétrát.
Több példaképem van, de nem miattuk merültem bele, ettől függetlenül lettem lemezlovas.
– Honnan jött a művészneved, DJ
LarSen?
– Tarolni kezdett Európában a svéd és
holland producerek által gyártott, fesztivál
house zene. Olyat nevet akartam, ami rímel a
Lászlóra és kicsit északi hangzású. Másrészt
ez a név rám ragadt, így ismertek meg, és
ha már így alakult nem akartam változtatni.
– Milyen zenéken nőttél fel, melyek
voltak rád inspiráló hatással?
– Azokon, amiket tudatosan kezdtem
gyűjteni, a modern tánczenék (klub house
vagy vokális-house), amelyek sokkal igényesebbek voltak annál, mint amik jellemezték a
2000-es évektől 2006-ig a vidéki szórakozóhelyeket, tulajdonképpen azokon a zenéken,
amiket anno Bárány elkezdett játszani és a
rádiós dj-k.
– Hogy tudod összeegyeztetni lemezlovas munkádat képviselőtestületi feladataiddal, illetve azzal, hogy egy kis csapatot is tanítasz?

– Mindezek nem ütik egymást, mivel
mindegyik közösségi tevékenység. Meg kell
találni egy igen nagy létszámú társasággal a
közös hangot. A dj-nek fordulni kell az emberek felé, el kell fogadtatni magát. A diszkózás
is erősítette bennem, hogy én egy közösségi
ember vagyok. Úgy tudok tenni a közösségért, ha magam is a képviselőtestület része
vagyok. Nem blamából indultam, hanem
igenis tenni akarok a faluközösségért.
– Van-e tanítványod, akit diszkózásra
tanítasz?
– Abban az értelemben, ahogyan ez a kilencvenes években működött, nincs tanítványom. Ma már a srácok autodidakta módon
YouTube-ról „tanulnak” és nem tapasztalnak.
Mixelnek, sokan közönséget még nem láttak
– más dolog zenét mixelni csupán és megint
más végig buliztatni egy estét.
– Mivel 3 hónapig oktattál közfoglalkoztatottakat, felteszem, vannak tanári
ambícióid.
– Éreztem az előző kérdésedben, hogy
ide fogunk kilyukadni. A tél folyamán szabad
voltam, így vállaltam a hulladékválogatás
és -feldolgozás képzésének oktatását megbízotti szerződéssel. Úgy gondolom, együtt
tudtunk működni, át tudtam adni és le tudtak
belőle vizsgázni a tanulók. Többen dicsérettel vizsgáztak, a Környezetmérnöki kar dékán
asszonya és a Continental-Szegedi gumigyár
környezetvédelmi vezetője előtt!
– Milyen volt számodra ez a három
hónap?
– Az oktatás úgy alakult, hogy a rendelkezésemre álló anyag kiegészítésre és a
tételsor kidolgozásra szorult. Nagy pozitívum
volt, hogy együtt tudtuk kidolgozni és kiegé-

ÜLLÉS, AZ ÉN FALUM! - FOTÓPÁLYÁZAT

FOTÓPÁLYÁZAT – DÖNTŐ!
2014. márciusban indult fotópályázatunk
a középdöntő szakaszába ért! A pályázati kiírás szerint
A képek értékelése:
Középdöntő:
A képek –amelyek a selejtezőn kiválogatásra kerültek - továbbjutottak a középdöntőbe. Most a közönségre bízzuk, melyik
képek kerüljenek zsűrizésre majd a döntő
során. Azok a képek, amelyek legalább 20
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like-ot vagy megosztást kaptak facebook oldalunkon továbbjutnak a döntőbe!
Közönségdíj: a legtöbb like-ot vagy megosztást kapott kép!
Döntő:
A középdöntőből feljutott képeket a Média Munkacsoport értékeli, és a győztesek az
alábbi jutalmakban részesülnek:
Díjak:
• A kategória nyertesek: ajándékcsomag
• Közönségdíj: 20.000,-Ft
• Fődíj: 50.000,-Ft
Figyeld Üllés Község facebook oldalát és
like-olj! A képek megtekinthetőek a Déryné
Kulturális Központban is, ahol szavazatodat
a kép készítője és címe megjelölésével leadhatod!
Média Munkacsoport

szíteni az anyagot. Így nem volt szükség a
tölcsérre, amivel a fejekbe öntöttem volna
a tudományt. Személyemmel kapcsolatban
lehetséges, hogy voltak fenntartások, amik
előítéleten alapultak. De úgy gondolom,
hogy a tanulók megismertek és ebből az ismeretségből már közvetlen jó viszony alakult
ki. Rájöttek, hogy segíteni akarok, nem csak
oktatni vagy kioktatni őket. Örülök a sikereiknek, úgy látom, hogy a program segítette
őket a tél folyamán.
– Hol találkozhatunk veled mostanság?
– Következő projektek vannak kilátásban: várok mindenkit a falunapon mint
nagyszínpadi konferátor, megtaláltok húsvétkor és az egész nyári szezonban a Club
1001-ben, hétköznap pedig Mórahalmon az
Aranyszöm rendezvényházban, illetve Üllésen a képviselőtestületi üléseken, valamint
a Dózsa György utcában… 
– Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre, további sok sikert kívánok!
– Én köszönöm, hogy érdeklődtél.
2015.03.03.
Olasz Bettina

LÚD-TOLL
Tavaszi zsongás
S. Dudás Mária
Bimbó feslett minden ágon,
Illatfelhőt hajt a szél,
A napsugár mámorosan,
Szép szerelmekről mesél.
Gólya, fecske messzi útról,
Hű párjával visszatér,
Fészkük alján tojást raknak,
A boldogabb holnapér.
Kis katica pettyes szárnyát,
Levél hátán lengeti,
Csalfa napfény játszi könnyen,
Bíborszínt fest rá neki.
A pázsit, rét most üde zöld,
Közte száz virág virít,
Zsombék felett bíbic rikkant,
Jól elrejtve kincseit.
Minden boldog, újra éled,
Ki magányos, társra vár,
Üde, szerelmes varázslat,
Őrájuk is rátalál.
Tavasszal így szebb az élet,
Mámorító, s oly csodás,
Minden szívben újra pezsdül,
Szép, szerelmes lángolás.

www.ulles.hu

ÉLETMÓD KLUB HÍREI

ÉLETMÓD KLUB

Kedves Olvasó!
Remélem hallott már az Életmód Klubról! Minden hónap harmadik
csütörtökjén jövünk össze a Napos Piac épületében. A forgatókönyv
mindig azonos, és mégis mindig más történik. A tagok által meghatározott előadás vagy beszélgetés addig tart, míg ki nem beszéltük az
adott témát, kb. másfél órán át. Mindig tanulunk valamit, általában
az előadótól, de egymástól is. Utána vacsorázunk, és időnként tornázunk is együtt. Februárban a víz szerepéről beszélgettünk. Mindenki
elmondta, hogy számára miért fontos a víz. Ismét előkerült Masaru
Emotó neve. A japán tudós a víznek szavakat mondott, pl. szeretet,
gyűlölet, hülye, hit, angyal, majd lefagyasztotta és mikroszkóp alatt
vizsgálta a kialakult kristályokat. Egyes szavaknál gyönyörű formákat, másoknál kevésbé szép, inkább zavaros mintákat mutatott a
víz. Testünk 75-90%-a víz. Jól vigyázzunk, mit mondunk a gyermekeinknek, egymásnak, mert a szavainkkal programozhatunk! Aki még
nem látta, ajánlom figyelmébe A Víz Üzenete című filmet. Mi tavaly
megnéztük együtt. Bárki, aki kedvet kapott benézhet hozzánk, nincs
kötelező tagság! Évek alatt az ide járó emberekből közösség szerveződött, akik segítenek egymásnak. Szeretettel várunk Mindenkit!

Az Életmód Klub 2015. április 16-án, csütörtökön 17 órai kezdettel
tartja következő foglalkozását a Napos Piac épületében.

Dr Csonka Erika

A 2015-ös évben szeretnénk a lakosságnak betekintést nyújtani
és esetleg kedvet csinálni ahhoz, hogy bekapcsolódjanak az Életmód
Klub életébe. Minden alkalommal 1-1 tagunk elmeséli, hogy mit
adott neki a klub.
„Én már 3 éve járok a klubba. Előtte sehova nem jártam, nem
igazán voltak barátaim és ismereteim, akár a cukorbetegséggel, akár
a lelki betegségekkel kapcsolatban igen hiányosak voltak. Mára
elmondhatom, hogy igen sok és kedves embert ismerhettem meg,
amelyek közül néhányan barátaimmá váltak. Az előadásokból sokat
tanultam, amit a mindennapi életem során alkalmazni is tudok. Rájöttem, hogy mennyire fontos építeni az emberi kapcsolatokat, és ha
már megbetegedtünk, megismerni magát a betegséget, annak tüneteit és kezelését. Remélem, még sokáig a csoport tagja lehetek.”
Biztatok bárkit, ha kedvet érez, bátran kapcsolódjon be a klub
életébe! A következő alkalom április 16-a, csütörtök.

Téma: Jóga mindenkinek
A 2015-ös évben is szeretettel várjuk azokat:
– akiket érdekel a cukorbetegség,
– betegek,
– segíteni szeretnének,
– egy jó társaságra vágynak.
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA!
Minden korosztály számára kedden és csütörtökön 17 órától (kb. 1,5
óra) a Déryné Kulturális Központban.
Szeretettel várok minden érdeklődőt.
Csótiné Marika, telefon: 62/282-195, 06/30/613-1764

A MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLET MÁRCIUSI HÍREI

Lapuné Füredi Andrea

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az Üllési körzeti megbízott
rendőröknek, hogy az eltulajdonított vagyontárgyaim gyors megtalálásában sikeres közreműködtek.
Nagy Béla
Üllés Dorozsmai út 20.

TEMETŐI NŐNAPI LOPÁSOK!
BOSSZÚ, VAGY TOVÁBB ÁRUSÍTÁS!
Szüleim és Apósom sírjáról művirágot és élő virágcsokrot
február és március hónapokban több esetben loptak el. A tolvaj
drótvágóval megy, a vázába helyezett virágcsokor, dróttal volt
erősítve kődarabra (a szél ellen), azt nem vitte el.
Másnak sírjáról a virágot el ne vedd,
A gyertyát másnak hantjára át ne tedd,
Mert avval a hótt bűneit is mind átviszed,
Lelked nyugalmát többé nem leled.
„Morbid molinó, szolnoki temetői idézet”
Simon Mihály, Üllés

Ehavi összejövetelünkön anyák és apák napi ünnepséget tartottunk a Déryné Kulturális Központban 2015.03.13-án. A klubtagok
nagy örömére a Királydinnye Citerazenekar muzsikált és Hunyadvári
István pajzán verseivel tette színesebbé délutánunkat. Szokás szerint
került az asztalunkra a tagok jóvoltából finom sütemény és a már rég
tervezett zsíros kenyér partit is nyélbe ütöttük.
Szó volt a TÁMOP 1.4-es pályázatról, ami most már biztosan
április és május hónapban minden hétfőn kerül megtartásra a Déryné Kulturális Központban, melynek keretében érvényes 2015-ös
tagkönyvvel rendelkező előre bejelentkezett tagok 200 Ft ellenében
testmasszírozást és Bremer gépes kezeléseket vehetnek igénybe
előzetes időpont egyeztetés után, melyet következő összejövetelünkön Lapuné Füredi Andreától kaphatnak meg.
A tagdíjakat a csoport ¾ része befizette, kérem, április hónapban, aki még nem rendezte, tegye meg, mert elszámolási kötelezettségünk van a megye felé. A tagdíj 50 %-ával ők rendelkeznek.
A műanyag kupak gyűjtése folyamatos, Üllés eddig 3 zsákkal juttatott be a Szegedi Egyesülethez, amit ezúton is köszönünk a lelkes
gyűjtőknek!
Akinek fogyatékossági támogatása lejár, azt az Államkincstár
kiértesíti, és bizottság elé hívja. Nem kell újból külön kérvényezni.
Megkezdődött az Erzsébet program üdülési pályázati lehetőség
a fogyatékkal élők számára. Érdeklődni Lapuné Füredi Andreánál a
06/30/383-4976-os telefonszámon lehet.
Jövő hónapban is minden érdeklődőt szeretettel várunk április 10-én, pénteken.
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SZIVACSKÉZILABDA

U10 FIÚ FORDULÓ

U12 FIÚ FORDULÓ

EDZŐMÉRKŐZÉSEK

MÁRCIUS 7. OROSHÁZA

FEBRUÁR 28. ÚJKÍGYÓS

Békéscsaba DKSE – Zsombó SE
/végeredmény - 18:4 /

Zsombó SE - Békéscsaba DKSE
(végeredmény - 15: 26)
Pick Szeged 2003 - Zsombó SE
(végeredmény - 25:14)

Február 21.-én ismét a legkisebbek foglalták el a tornatermet, órákig pattogott a
labda és mindenki szurkolt az apróságoknak. Vendégül láttuk a Makó KC és a KSZSE
növendékeit. A lányok és fiúk gyakorolhatták
az edzésen tanultakat, sok gól született, egyegy szép mozdulatot vagy védést megtapsoltak a nézők.
A programot színesítette a sok finomság,
amit a szülők készítettek, bőven volt gyümölcs és üdítő is. Köszönet érte!

Az első találkozón egy kicsit sem
„békés”ellenféllel játszottunk, sajnos a játékvezetők hagyták a durva játékot. Szerencsére néhány könnyebb sérüléssel megúsztuk
a meccset. A nagy különbség a durvaság
mellett a kihagyott helyzetekből is adódott.
Csorvási SK – Zsombó SE
/végeredmény: 10:14 /
A Csorvás csapatával először találkoztunk, már az elején látszott, hogy velük is
meg kell küzdenünk. A fiúk bátrabban és
ötletesebben játszottak, így sok helyzetet
tudtunk kialakítani, amiből sajnos sokat nem
értékesítettünk. A gólszerzésből sokan kivették a részüket, dicséret a győzelemért!
Balogh G. ( 2 ) Borbola P.(3 ) Dobó Á.(
1 )Lajkó L.( 3 ) Kurkó A.( 4 ) Szabó B. ( 3 )
Ujvári B.( 2 )

Az alapszakasz utolsó fordulóját játszották a fiúk Újkígyóson.
A Békéscsaba ellen sokáig szoros volt
az eredmény (félidő 11:10 ), szép gólok
születtek, de a védekezésben túl sokat hibáztunk. A technikai hibák miatt is többször
vették el a játékvezetők a labdát, ami után
azonnal gólt kaptunk.
A Pick Szeged ellen a kezdeti jó játékot
felváltotta a kapkodás és az egyénieskedés.
Túl sok hiba volt védekezésben és támadásban is. Helyzetünket súlyosbította még a
játékvezetők ténykedése, akik sok esetben
sújtottak minket a döntéseikkel és nem büntették a súlyos szabálytalanságokat sem.
Gólszerzők: Czakó B.( 7) Gábor D.(2 )
Gyuris Cs.( 8 ) Kurkó A. ( 2 ) Maróti Á. (3)
Soós R.(6) Szabó L.(1) Matuszka E. ( 1 )

A mai nap főszereplői:
Csongrádi Olívia, Berczeli Lili, Fábián
Polett, Gyuris Zsófia, Rigó Alexa, Lajkó Erika, Szűcs Zsófia, Jó Bendegúz, Lajkó Attila,
Csaplár Péter
Többen betegség miatt hiányoztak:
Schreck–P.Róza, Rádóczi Ádám, Mézes
Ádám és Mihálffy Zita
Polyákné Éva
edző

Polyákné Éva
edző

Folytatás a rájátszásban!
Polyákné Éva
edző

KARNEVÁL 2015
Ebben a tanévben a KARNEVÁL-t február 26-án tartottuk a Déryné Kulturális Központban. Hagyományosan minden osztály
csoportos jelmezzel készült a rendezvényre.
A hosszú előkészületi időszaknak, és a próbáknak meg lett az eredménye, nagyon színvonalas produkciók tették emlékezetessé ezt
a délután.
A zsűriben részt vett Nagy Attila Gyula
polgármester, Sárközi Emília iskolánk igazgatónője, Meszesné Volkovics Szilvia a Déryné
Kulturális Központ vezetője, Erdélyiné Dudás
Anita a szülői munkaközösség vezetője,
Butty Bertold pályaválasztási felelős, Mészáros Zoltán és Kocsisné Hecskó Ágnes.
Az osztályok az alábbi ötletes jelmezekkel
készültek, melyek bemutatására 3 percük
volt a színpadon.
1. osztály: Hófehérke és a hét törpe
2.a osztály: Süsü a sárkány
2.b osztály Az aranyszőrű bárány

14

3. osztály: Az esőerdő
4. osztály: Cowboyok
5. osztály: Magyar vendégmunkások Párizsban
6.a osztály: A hét főbűn
6.b osztály: Kalóztörténet
7. osztály: Minionok
8.b osztály: Neon figurák

A zsűri döntése alapján minden csoport
tortát kapott, melyeket a szülői munkaközösség biztosított az iskolabáli bevételből. Köszönjük a támogatást. Az eredményhirdetéskor Nagy Attila Gyula polgármester minden
osztálynak egy-egy oklevelet nyújtott át.
Melyen az alábbi címeket kapták az osztályok:
1. osztály: „LEGTÖRPÖSEBB”
2.a osztály: „LEGBARÁTSÁGOSABB”
2.b osztály „LEGARANYOSABB”
3. osztály: „LEGÁLLATIBB”
4. osztály: „LEGVAGÁNYABB”
5. osztály: „LEGAKTUÁLISABB”
6.a osztály: „LEGÖTLETESEBB”
6.b osztály: „LEGFILMESEBB”
7. osztály: „LEGSÁRGÁBB”
8.a osztály: „LEGLÁZADÓBB”
8.b osztály: LEGLÁTVÁNYOSABB”
Köszönjük a szülőknek, a pedagógusoknak, a Művelődési Központ dolgozóinak és a
zsűrinek a munkáját.
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ISKOLAI HÍREK

MATEMATIKA VERSENYEK

I. BEIRATKOZÁS

A JEDLIK ÁNYOS MATEMATIKA/FIZIKA VERSENY
REGIONÁLIS FORDULÓ
2015.

Ideje: 2015. április 16. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között
Szükséges dokumentumok:
- lakcímkártya
- iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
- óvodai szakvélemény
- iskolaérettségi szakértői vélemény
- Szakértői Bizottság szakértői véleménye- SNI esetén
- Taj kártya, születési anyakönyvi kivonat
- egyéb igazolások: - tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím
hiányában)
Az iskola azokat a tanköteles tanulókat veheti fel, akinek a lakóhelye,
tartózkodási helye Üllés körzetében van,.illetve azokat a gyermekeket, akik életvitelszerűen az általános iskola körzetében laknak.

II. A MUZSIKÁS „RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA MOL-BAN”
PROGRAM

A MOL támogatásával az általános iskola tanulói ingyenesen vehettek részt a Muzsikás együttes énekóráján.
Sor került több tájegység muzsikájára és hangszerbemutatóra is.
Közösen énekeltek, csujogattak. Élménytéli egy órát tölthettünk el a
magyar népzene nívós képviselőivel.

A verseny I. fordulójába 31 tanuló kapcsolódott be. A kitartást és
szorgalmat igénylő verseny Regionális II. fordulójában már csak 19en vettek részt.
5. évfolyam
Szabó Larion
Nagy Miklós
Kotroczó Csaba
Soós Ottó
Bodó Eszter
Gábor Dominik
Bárkányi Ramóna
Péter Csilla
Horváth Noémi

6. évfolyam
Gyuris Csaba
Czakó Bálint
Berta Szimonetta
Hódi Ádám
Soós Róbert
Farkas Liliána
Borbély Szimonetta
Olajos Marcell

7. évfolyam(fizika)
Német Kinga
Fáncsik Krisztina
Matematikából országos versenyre a következő tanulók kaptak meghívást: Szabó Larion, Gyuris Csaba és Czakó Bálint.
Ők április 10-12. között mérhetik össze tudásukat a hazai és határon
túli magyar tanulókkal.
Fizikából még nincs végleges lista a továbbjutókról.
Maróti Mihályné
munkaközösség vezető

VOLT EGYSZER EGY MESE
– CZÉKUS BENCE
„Volt egyszer egy mese,
III. TUDÓSÍTÁS
Az Alapítványi Est bevételét gyorsan elköltöttük, a régóta áhított
zongorát megvásároltuk /Yamaha Arius digitális zongora) és egy öltözőszekrényt rendeltünk meg.
Az alapítvány pénzéből finanszíroztuk a karneválon a tortaszeleteket is. További elképzeléseink a beruházások terén: a mindennapos
testnevelés a kinti és benti játékaihoz nagyon sok eszköz szükséges,
amit folyamatosan pótolni kell. A biciklitárolót is bővíteni szeretnénk.
Megköszönöm, a szülők eddigi támogatását, hogy gyermekeink iskolai életét szebbé és családiasabbá tudjuk tenni.

IV. ÁPRILISI ESEMÉNYEK AZ ISKOLÁBAN
2015. 03.30. - 04.03-ig hulladékgyűjtés leadása
2015. 04.02. - 04.07-ig tavaszi szünet, mi az öt tanítás nélküli munkanap terhére nem hosszabbítottuk meg a szünetet, ezeket, a napokat június első hetére tartogatjuk, amikor a tanulóink és a felnőttek a
Coménius pályázat keretében Törökországba utaznak.
2015. 04.17. Fontos nap
2015. 04.18. 14-16-ig a fény éve keretében fizikai kísérletek
2015. 04.22. A Föld világnapja alkalmából színes kavalkád
2015. 04.28. 13-15 óráig kísérletező délután
Sárközi Emília
tagintézmény-vezető

nem mondták el végig,
nem jutottak tovább, csak 12 évig.
Beleszólt a végzet ebbe a mesébe,
amikor a legszebb volt,
akkor hagyták félbe.
Hiányzol, Te már a mennyben vagy,
Te sem gondoltad, hogy magad után
ilyen nagy fájdalmat hagysz.
Fájó szívvel gondolunk mi
mindennap Rád,
S nem tudhatjuk, odafentről
ebből Te mit látsz!
Nem búcsúzunk,
hisz szívünkben megmarad a helyed,
s reméljük, hogy egyszer
találkozunk majd Veled.
Ahogy múlnak a napok
és fogynak az esték,
úgy fáj egyre jobban,
hogy minden csak…egy emlék.”
Fájó szívvel emlékezünk
CZÉKUS BENCE
elvesztésének 1. évfordulójára.

Szerető Édesanyád, Testvéreid és Feri
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
BEIRATKOZÁS
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő beiratkozót az Óvodába 2015. április 2728-29-én 8-16 óráig.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3.
életévét 2015. augusztus 31. napjáig betölti,
és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi
CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos a 8.§ (2) bekezdése szerint: „A gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
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

INDIÁNOSDI
Óvodánk 2015. március 18-án a Cica
csoport szervezésében Törzsi Gyűlésre készült.
3 klánból érkeztek vendégek:
• az APACS MACSKÁK
• a BÁTOR BABÓCÁK
• és a FÜRGE FICÁNKÁK
Mi együtt egy Törzs tagjaként a CSELES
CSIGÁK nevet viseltük.

Harci díszbe öltözött az egész óvoda, tollas fejdísz a fejeken és harci színek díszelegtek a gyerekek nevetős arcán.
Volt csatakiáltás,
• gondolkodtató kérdések sokasága
• mozgásos feladatok(lóbefogás, halászat,
bölényvadászat, mocsár járás)
• portyázás-térképpel-nyomkövetéssel
• ékszerkészítés
• indián eledel és „tüzes víz” elfogyasztása
• végül közösen eljártuk a naptáncot, a tábortűz körül
Nem volt hiány indián zenében és dobszóban sem.

Egy tartalmas délutánt tölthettünk el
együtt!!
Köszönöm kollégáimnak, az óvoda dolgozóinak a segítséget, az ötletelést és a kivitelezést a szülőknek a felajánlásokat!!

Heti egy nap mezítláb is tornáznak az
ortopédorvos által kiszűrt, gyógycipőt viselő
gyerekek. Ilyenkor üveggolyót, babzsákot,
szalagot fogunk meg a lábujjainkkal, és úgy
rakjuk tovább. Lábujjainkkal szalvétát tépkedünk szét, és farácson megyünk át, stb.
Körben járunk lábujjhegyen, sarkon, majd
hajlított ujjakkal. Igyekszem a foglalkozásokat játékosan, vidám légkörben tartani.
Jerneiné Masa M. Tünde óvodapedagógus,gyógytestnevelő

A Ficánkások hupikék
hétfővel, kockás keddel,
szivecskés szerdával, csíkos csütörtökkel készültek a farsangi parádés péntekre. Első nyílt
ünnepünk volt ez az idén, az érkező vendégek is részesei lehettek, ahogy a jelmezes
kicsik verseltek, mondókáztak, énekeltek,
táncoltak, bemutatkoztak. Sok finomságot
fogyasztottunk el közösen, köszönet érte.
Vendégségbe érkező óvodástársaink is megfordultak feldíszített csoportunkban.

Marótiné Hunyadvári Zita

GYÓGYTORNA AZ ÓVODÁBAN
LÁBBOLTOZAT ERŐSÍTÉS
Az óvodáskorú gyermekek körében leggyakrabban a lábboltozat- süllyedése fordul
elő. Legfontosabb tennivalónk a kialakulása
elleni küzdelemben a megelőzés. A mindennapi mozgástevékenységünkbe beépítjük a
talpboltozat erősítő gyakorlatokat.

Óvodáskorra a gyermekek többsége tisztában van saját nemével, itt a közösségben
is hallják tőlünk időnként, hogy „ide álljanak
a kisfiúk, ide a kislányok...” A nemi identitást
erősíti az is, amikor a nőnaphoz kapcsolódóan szóba kerül, hogy ki mindenkit köszöntünk
ekkor, kik a nők. Legyezőhajtással barkácsolt
ajándékot, és a szülők által vásárolt virágot
ajándékoztak a legények a Ficánkás kislányoknak, akik gyakorolhatták, hogyan fogadják a köszöntést, hogyan köszönjék meg.
Márc. 15-hez kapcsolódva a színekkel
foglalkoztunk. Gyakoroltuk a nemzeti színek
sorrendjét, kokárdát színeztünk, zászlót barkácsoltunk, amit aztán élményszerző séta
keretében a kopjafához vittünk. Otthonra is
jutott belőle. Az állami ünnep kapcsán egyelőre elég annyit tudniuk, hogy ez egy magyar ünnep, mi magyarok vagyunk, és hogy
a zászlónk piros-fehér-zöld. A tartalom később bővíthető majd fokozatosan.
Simonicsné Polyák Mária és Sziráki Lászlóné
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Elkergettük a telet és a
tavasz megjött,
Március program dúsan
beköszöntött.
A Cica fiúk köszöntötték
a cica lányokat
puszit adtak és gyönyörű virágokat.
Majd jött Március 15-e, készülődtünk az oviban,
Színek szerint ünnepeltünk piros-fehér-zöld
ruhában.
Első napon pirosba öltöztünk és rajzoltunk
piros dolgokat,
majd jött a fehér nap, a fehér csíkját elkészítettük a zászlónak.
Zöld napon mindenki zöld pólóba bújt,
megbeszéltük, hogy a természet is kivirult.
Lovaztunk, huszárokat festettünk,
mi így ünnepeltük nemzetünk.
Majd fényképész járt az óvodába, készült
sok aranyos kép,
néhány év múlva lesz ez majd szép emlék.
Március 16-án az óvodába érkezett a
Nagyfülű Nyuszi család,
gyönyörű díszlet és bábok után lett sok tátott száj.
A víz világnapjára készülve próbálunk új ismereteket szerezni,
fogunk egy rajzpályázaton is részt venni.
Erről már a következő lapszámba adunk hírt,
most pedig következzen néhány kép!

Nagy feladat előtt állnak
a BABÓCA csoport lakói, hiszen őszre már az iskolapadban kezdhetik az új tanévet!
Az idei tanév már annak
szellemében zajlik és terveződik, hogy megkönnyítsük számukra az óvodából-iskolába
való áttérést. Azon túl, hogy gyermekeink
ismereteit, készségeit az iskolai tanulásra
való alkalmasság irányába fejlesztjük, folyamatosan mérjük és figyelemmel kísérjük
tudásukat, személyes találkozásokat is szervezünk: tanteremmel, iskolapaddal, leendő
tanítónénikkel, régi óvodástársakkal.
Az egyik legjobb lehetőség a találkozásra, a NYÍLT HÉT (február 23-27), melyre
hagyományszerűen meghívót kézbesítünk
az illetékes pedagógusoknak. Így történt ez
idén is és mindkét tanító nénivel és az igazgató nénivel is alkalmunk volt kicsit összeismerkedni. A megtekintett foglalkozásokon a
tanító nénik kaptak információt a gyermekek
tudásszintjéről, viselkedéséről, a kötetlen
bemutatkozó beszélgetésen viszont kölcsönösen ismerkedtek egymással gyerek és tanító néni. Később ellátogatunk mi is az iskolába, kipróbáljuk az iskolapadot, találkozunk
volt csoporttársaikkal, hiszen ezt a találkát
már az előző évben megbeszéltük.

TISZTELT SZÜLŐK!
Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a
bölcsődei beiratkozás ideje 2015. április 27-én (hétfőn), 28-án (kedden), 29-én
(szerdán) 8.30-16 óráig lesz az új bölcsőde
épületében.
Kérjük a csoportlétszámok kialakítása
miatt mindazon gyermekek beíratását, akik
az idén, illetve a következő év augusztus
végéig szeretnék elkezdeni a bölcsődébe
járást.
A beiratkozáshoz szükséges:
– a szülő személyazonosító igazolványa;
– a szülő és a gyermek lakcímkártyája;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, taj kártyája;
– orvosi igazolás arról, hogy a gyermek
egészséges és közösségben gondozható;
– mindkét szülő munkáltatói igazolása vagy
– iskolalátogatási igazolás, ha képzésben
vesz részt vagy
– őstermelői igazolvány vagy
– 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 telefonszámon érdeklődhetnek: 20/250-38-60.
Bokor Józsefné
bölcsődevezető

TISZTELT SZÜLŐK,
KISGYERMEKES
ANYUKÁK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015.04.14én (kedden) nyílt napot tartunk a bölcsődében.
A felkészítésben nagyon fontos szerepe
van a szülőknek, nagyobb testvéreknek is,
rajtuk is múlik, hogy milyen képet alkotnak
gyermekeink az iskoláról. Összefogással,
együtt segíthetünk abban, hogy gyermekeink szorongás és félelmek nélkül, felszabadult boldogsággal induljanak szeptemberbe
az iskolapad felé! Jó egészséget és sok türelmet kívánunk!:
Kati és Ancsaóvónéni!

Az érdeklődőknek lehetőségét biztosítunk fél 9-től fél 12-ig, hogy megnézhessék,
hogyan telnek a bölcsődei nagycsoport mindennapjai.
Az előbbitől eltérő időpont előzetes
egyeztetésére is van lehetőség a 20/250-3860-as telefonszámon.
Bokor Józsefné
bölcsődevezető

Zádoriné Bata Zsuzsanna
Marótiné Hunyadvári Zita
Jerneiné Masa Tünde
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ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS - ÖNKÉNTESÜLJ A JÖVŐBEN IS!

Sikeresen zárult a MÁTRIX Közhasznú
Alapítvány önkéntességet népszerűsítő
programja Üllésen. A MÁTRIX Közhasznú
Alapítvány az Európai Unió által támogatott
ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS – Önkéntes Központ Üllésen (TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059) projektet 2014. május és 2015. február között
valósította meg. A program a helyi szociális, oktatási és egészségügyi intézmények
munkáját, a lakosság együttélését, a pozitív

értékek megteremtését segítette. Rendezvényeken, a település életében fontos eseményeken önkéntes munkával támogattuk
a programok megvalósítását, így 150 lelkes
helyi, segíteni vágyó önkéntes kapcsolódott
a mozgalomhoz.
A program záró rendezvénye 2015. február 26-án került megrendezésre Üllésen, a
Déryné Kulturális Központban. Oláh Gergő

popsztár volt a meglepetés vendég, aki 200
lelkes helyi fiatal önkéntes számára adott
koncertet. A népszerű dalok előadása mellett Oláh Gergő motivációs céllal a résztvevők számára ízelítőt adott abból, hogy honnan jött és a sok - sok tanulás - tapasztalás
mellett merre tart. A buli hangulatban volt
flashmob, tánc, éneklés, fotózás, autogram
osztás, a gyerekeknek frissítő italok és ételek, gyümölcs.
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CSALÁDI
ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Turcsik Józsefnek és Veisz Piroskának
március 13-án – 3430 grammal – Patrik
nevű gyermeke született.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babának és szüleinek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Erdődi István Andrásné (szül: Nagy Julianna)
február 27-én (élt: 58 évet),
Farkas Józsefné (szül: Csóti-Gyapjas Mária
Magdolna) március 19-én (élt: 73 évet
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
Üllés központjában családi házak eladók! Érd. 06/70/375-8831
Kerti munkára keresek heti pár órában megbízható munkást. Ásni nem kell.
06/30/335-6578
Bukszus (örökzöld bokor) 25-35 cm-es bokor tövek eladók.
Érdeklődni: 70/383-6097-es telefonon.
Megkezdtük a tavaszi vetőmagok árusítását és rendelésfelvételét.
-tritikálé, -árpa, -zab, -lucerna, -vetőmag kukorica
(Szarvasmarha, sertés, broiler csirke, kutyatáp is kapható!)
Nyitva tartás:
H-Cs: 07:30-16:00
P: 07:30-15:00

Munkatársat keresünk!
Üllési gazdaságba fiatal munkatársat
keresünk szántóföldi növényöntözési és
ápolási munkálatokra.
Traktorvezetői ismeret szükséges.
Bérezés megegyezés alapján.
Érdeklődni: 30/453-4670

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép áprilisi
számának lapzártája: 2015. április 17-én, pénteken lesz.

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
Telefon: +3662/556-130

Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail
címen – PÉNTEK 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását.
Köszönjük!

ÜLLÉSI KÖRKÉP ELEKTRONIKUS KIADÁSA
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy az Üllési Körkép számai 2009. évtől kezdődően- évenkénti bontásban- már elektronikusan is megtalálhatóak a http://www.ulles.hu/ullesi-korkep/
ullesi-korkep-elektronikus-kiadasok link alatt.
Szerkesztőség

Tájékoztatjuk a Tisztelt Vásárlóinkat, hogy a Dózsa György utcai
vegyeskereskedésünk 2015. április 1-jétől ZÁRVA tart.
Köszönöm eddigi bizalmukat!
Nagy Gyula

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

