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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
A nőnapi köszöntés a férfit egy egész
életen át elkíséri. Az évek alatt szinte rutinná
is válhatna, de mégsem válik azzá, hiszen
egy szál virágért illetve egy köszöntésért
cserébe őszinte köszönetet kapunk. Őszinte
köszönetet, amit oly ritkán gyűjthetünk be
ebben a rohanó világban. Március első ünnepén ezért állunk meg mindig és fordulunk
a minket körülvevő hölgyekhez, lányokhoz,
asszonyokhoz, hogy elmondjuk milyen fontosak számunkra.
Kedves Üllési Hölgyek, Asszonyok, Lányok!
Boldog Nőnapot kívánok!

VAGYONNYILATKOZATOK
NYILVÁNOSSÁGA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 39. §-ában foglaltak szerint:
„…..Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok
kivételével – közérdekből nyilvános…..”
A fentiekre figyelemmel lehetőség van, a megválasztott képviselők vagyonnyilatkozatának megtekintésére a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Nagy Attila polgármester

ZÖLD UTAT KAPOTT AZ ÚTÉPÍTÉSI, ÚTFELÚJÍTÁSI PROGRAM ÜLLÉSEN
Egy sikeres, el nem adósodott településeknek kiírt pályázat kapcsán a még le nem
aszfaltozott utcáinkat új burkolattal látjuk
el várhatóan idén nyáron. Az Erkel Ferenc
utca utolsó két szakasza, a Piac utca folytatása, illetve a Víztorony utca is új aszfaltot kap. A Belügyminisztérium a szükséges
pénzügyi fedezetet tavaly év végén önkormányzatunk számlájára utalta. Az építéshez
szükséges tervek még 2015-ben elkészültek,
illetve azóta a szükséges engedélyek is beszerzésre kerültek. A következő pár hónap-

ban a kivitelezéshez szükséges közbeszerzés
lefolytatására van szükség.
Az új aszfalttal ellátott utcák mellett
szükség van szennyvízcsatorna fejlesztéssel érintett, régen burkolt utcák karbantartására is. A szennyvízfejlesztéses
pályázatunkban nem szerepelhetett teljes
körű úthelyreállítás, csupán sávos, közvetlenül a csatorna nyomvonalát érintő
részleges helyreállítás. Ahhoz, hogy a beruházással érintett útszakaszokat az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítsuk,

szükséges a víziközmű társulathoz a fejlesztéshez befizetett érdekeltségi hozzájárulások azon része, amit a társulat küldöttgyűlése jóváhagyott. Az régi utcák teljes
aszfaltfelújítása mellett, a küldöttgyűlés az
érdekeltségi hozzájárulás mértékét is csökkentette, így azon az ingatlantulajdonosok
számára, akik határidőre az érdekeltségi
hozzájárulást megfizették, 35.000 forintot
visszafizet – amely segítség lehet a még
elmaradt rákötésekhez.
Nagy Attila polgármester

KIÉRTESÍTÉS AZ ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése a szennyvízberuházáshoz
kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás mértékét minden fizetési módra vonatkozóan
egységesen 35 000 Ft-tal csökkentette. A
meghozott döntésről minden érintett társulati tagot kiértesítünk. A hozzájárulás mértékének mérséklése miatt jelentkező túlfizetést
visszafizetjük. A visszafizetés azt illeti meg,
aki a befizetést teljesítette. A visszafizetés
készpénzben vagy banki átutalással kérhető,
a visszafizetés módját a kiértesítő levéllel
együtt kikézbesített Nyilatkozaton kell kiválasztani.
A készpénzes visszafizetés a Pillér Takarékszövetkezet helyi fiókjaiban történik,
előreláthatólag áprilisban és májusban, a
kifizetés ütemezéséről a helyi lapokból értesülhetnek majd.
Kérem, hogy a Nyilatkozatot a helyben
lakók, kitöltve és aláírva, a kiértesítő levél átvételétől számított két héten belül adják le az
önkormányzat polgármesteri hivatalában. A
készpénzes visszafizetést igénylőtől az egyértelmű ügyfélazonosítás érdekében kérem,
hogy feltétlenül adja meg születési helyét,
születési dátumát, és édesanyja nevét.
Fontos, hogy a készpénz felvételénél
legyen velünk a személy azonosítására
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szolgáló igazolvány és a lakcímkártya. A
pénzfelvételére jogosult akadályoztatása
esetén lehetőség van arra, hogy szabályos
meghatalmazással a meghatalmazott vegye
fel a pénzt. A pénzintézet csak azt a meghatalmazást fogadja el, amely minden kötelező tartalmi elemet tartalmaz. Felhívjuk
figyelmüket arra, hogy a meghatalmazásban
szerepeljen a felveendő összeg nagysága, és
tartalmazza, hogy a meghatalmazás a meghatalmazónak visszajáró érdekeltségi hozzájárulásnak a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű
Társulat Pillér Takarékszövetkezetnél vezetett 57600101-11083652 számú bankszámláról történő felvételére vonatkozik.
A Nyilatkozat lapon a választott befizetési módozathoz tartozó 35 000 Ft-tal csökkentett befizetési kötelezettséget tüntettük
fel. Teljesítésként a felszámolt kamattal és
adminisztrációs költséggel csökkentett befizetés szerepel.
Ha a fizetési kötelezettségét hiánytalanul teljesítette, érdekeltségi egységenként
35 000 Ft-ot fizetünk vissza. Ha 35 000
Ft-nál kisebb elmaradása volt, az elmaradás nagyságától függően részvisszafizetés
történik. A jegyzőknek behajtásra átadott
összegeket is módosítottuk, a Nyilatkozat
elmaradás sorában ezt az összeget találja.

Ha a fennálló illetve fennmaradó tartozása nincs behajtás alatt, a megkapott fizetési
felszólításnak megfelelően kérjük a befizetést.
Társulatunk megalakulása óta bekövetkezett adatváltozások (pl.név, lakcím) egy
részéről nem tudunk. A Nyilatkozat lapon jelezzék ezeket a változásokat, valamint ha az
általunk közölt adatoknál eltérést észlelnek,
szíveskedjenek azt is jelezni.
A kiértesítés kézbesítését végzők a levél
átvételét igazolandó, aláírást kérnek. A kiértesítő levél átvételére a címzett, valamint
közvetlen családtag jogosult.
Még egy gondolat!
Az előre meghatározott befizetési időszak
2015. áprilisban befejeződött. Még most is
naponta érkeznek hozzánk befizetések olyan
érdekeltektől, akik befizetési kötelezettségüket már teljesítették. A túlfizetéseket, ha tudtuk, eddig is visszautaltuk (visszafizettük),
és a mostani visszafizetésnél is figyelemmel
leszünk rá, de nyomatékosan kérem, hogy
rendszeres átutalási megbízásukat állíttassák le.
A visszafizetés zökkenőmentes lebonyolításában együttműködésükre most is számítok.
Maróti Mihály, a társulati elnöke
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SZOCIÁLIS KÖZPONT
HÍREI
2016.01.29.-én a zákányszéki sportcsarnokba kaptunk meghívást az idősek farsangjára, melyet a Homokháti Szociális Központ
rendezett meg. Az asztalokon farsangi díszek
és finomságok voltak, a Homokháti Kistérségben élő nyugdíjasok között találkozhattunk ismerősökkel is. Miután elfoglaltuk
helyünket kezdődött a műsor. A környékbeli
településekről érkező nyugdíjasok komédiát,
verset, éneket 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 mi sem. Azt hiszem,
mindenki nevében nyilatkozhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat.
Helyben is megünnepeltük a farsangot. A
hagyományokhoz híven az idei február sem
múlhatott el farsangi fánk sütése nélkül. Az
ügyes és gyakorlott kezeknek köszönhetően
finom szalagos fánkok sorakoztak a tálcán,
ezután még lekvárral ízesítették őket, melyet
ebéd után desszertként jóízűen elfogyasztottak az idősek. Kisebb táncmulatság is volt,
melyen az idősek beöltöztek.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – 2016. MÁRCIUS
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
2016. március 5-6.
Dr. Müller Károly
06/30/205-9086
2016. március 12-13.
Dr. Hursán Mihály
06/30/9986-139
2016. március 19-20.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
2016. március 26-28.
Dr. Kovács Tibor
06/30/965-3114

TISZTELT ADÓZÓK!
Értesítem a Lakosságot, hogy a 2016. I. félévi helyi adók és a gépjárműadó pótlékmentes
befizetésének határideje:
2016. március 16.
A befizetési csekkeket minden bel- és külterületi lakos postai úton fogja megkapni.
Az adó megfizetése az alábbi bankszámlaszámokra átutalással is megtehető:
Telekadó
11735005-15354099-02510000
Kommunális adó
11735005-15354099-02820000
Iparűzésiadó
11735005-15354099-03540000
Gépjárműadó
11735005-15354099-08970000
Pótlék
11735005-15354099-03780000
Kérem a határidő pontos betartását.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

GÉPJÁRMŰVEZETŐI ALKALMASSÁG
ELBÍRÁLÁSA MEGVÁLTOZOTT!!!!

A vezetői engedély orvosi alkalmasságának eddigi feltételei a gondozási betegségekre vonatkoztak, melyek továbbra is érvényben maradtak. A magas vérnyomás, a cukorbaj, idegrendszeri és pszichiátriai megbetegedések bizonyos eseteiben szakorvosi véleményt kell kérnünk és
mellékelnünk a dokumentációhoz. Ez kiegészült az alvási apnoe (alvás közbeni légzéskimaradás)
betegségre hajlamosító rizikótényezők fennállásának szűrésével, ami jelentősen megszigorította
az elbírálást. A bosszúságok elkerülése érdekében javaslom, hogy ha bárki az alábbi problémák
közül úgy érzi, hogy rizikó csoportba tartozik, soron kívül töltse ki ezt a tesztet a rendelőben!
Azonnal alvásdiagnosztikai vizsgálatra kell küldeni és nem kaphat érvényes egészségügyi
alkalmasságot igazoló szakvéleményt az, aki:
BMI nagyobb 35-nél
szívritmuszavara van
Infarktusa vagy agyi történése volt,
cukor beteg
az alvásdiagnosztikai teszt pontszáma 10, vagy több
Aki alváshoz már készüléket használ, annak is szükséges szakvélemény!

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS
ULTRAHANG VIZSGÁLATTAL

Dr. Csonka Erika
háziorvos

2016. MÁRCIUS 17-ÉN 10 ÓRÁTÓL
A VIZSGÁLATOT DR. KAJTÁR ISTVÁN VÉGZI
KÖLTSÉGE 3000 FT

Az ultrahangos vizsgálat mellett citológiai kenet és hurok levételt, felhelyezést, gyógyszerfelírást is végez és bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet fordulni a szakemberhez.
Akinek az előző rákszűrésen elváltozást találtak, annak egy kontrol vizsgálat javasolt!
Várjuk a helyi és a környező települések lakóit is.
Időpont egyeztetés és bejelentkezés személyesen vagy telefonon a 30/506 2683-as
számon a Védőnői Szolgálatnál munkanapokon 8-10 óráig.
Védőnők
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2016. február 9-én
soros testületi ülést tartott.
A Képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a civil szervezeteknek megítélt
2016. évi támogatások összegéről.
A civil szervezetek az alábbi összegű önkormányzati támogatást kapták:
– a „Remény” Nagycsaládos Egyesület
150.000 Ft-ot,
– az Üllési Polgárőr Egyesület
200.000 Ft-ot,
– az Üllési Árpád Horgászegyesület
60.000 Ft-ot,
– az Üllési Nyugdíjas Club
130.000 Ft-ot
(a nyugdíjas klub 70.000 Ft-ot, az Estike
Népdalkör 60.000 Ft-ot),
– az Üllési Ifjúsági Sportegyesület
1.400.000 Ft-ot,
(az Üllési Ifjúsági Sportegyesület
1.320.000 Ft-ot, a sakk klub 80.000 Ft-ot),
– a Kincsem a Lovassportért, Egészséges
Gyermekekért, a Természetért Alapítvány
150.000 Ft-ot,
– a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Üllési csoportja
90.000 Ft-ot,
– az Üllés Cukorbeteg és Életmód Klub
70.000 Ft-ot,
– az Üllési FONÓ Alapítvány
400.000 Ft-ot,
– a Zöldü(l)és Környezetvédő Egyesület
60.000 Ft-ot,
– a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesületének Üllési Csoportja
60.000 Ft-ot,
– a VÉSZ Üllés Egyesület
150.000 Ft-ot,
– a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
100.000 Ft-ot
– a képviselői tevékenységről szóló
tájékoztatók Üllési Körképben történő
megjelentetéséről.
A döntés értelmében a képviselők az
Üllési Körképben évente egyszer 1 oldal terjedelemben jelentethetnek meg képviselői
tevékenységükkel összefüggő tájékoztatót.
– az ingyenes wifi hálózat bővítésével kapcsolatban tett polgármesteri tájékoztató elfogadásáról.
A wifi lakosság számára történő ingyenes biztosításának költsége, az Önkormányzat 2016. évi saját bevételei alakulásának
figyelembe vételével nem került a költségvetésbe betervezésre, annak fedezete a saját
bevételek terhére jelenleg nem biztosítható.
– a köztisztviselők és közalkalmazottak illetményemelésére, egyéb pénzügyi
kompenzációjának lehetőségéről szóló
tájékoztató elfogadásáról.
Képviselőtestület felkérte a Jegyzőt arra,
hogy kísérje figyelemmel a javaslatba foglalt
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bérrendezési célokat, egyéb kompenzációs
lehetőségeket és amennyiben törvényes lehetőség adódik annak újratárgyalására, úgy
terjessze a javaslatot újra a Képviselőtestület elé.
– Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján Üllés
Nagyközségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei és a költségvetési évet
követő 3 évre vonatkozó saját bevételei
várható összegének meghatározásáról.
– a Használati és Szolgáltatási Szabályzat módosításáról.
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
– a 2016.01.01. napjától működő Család- és Gyermekjóléti Központ Mórahalom
Járás Közigazgatási területén nyújtott
feladatellátásának érdekében kötendő
Együttműködési Megállapodás elfogadásáról.
– a 2016/2017-es tanévben indítható
óvodai csoportok számának, valamint a
beiratkozás időpontjának, módjának meghatározásáról.
A Képviselőtestület a Csigabiga Óvoda
és Bölcsőde tekintetében a beiratkozás időpontját 2016. április 25-26-27-én 8-16 óráig
tartó időtartamban határozta meg. A beiratkozásról szóló fenntartói közleményt az Üllési
Körkép márciusi számában tesszük közzé.
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde heti
és éves nyitvatartási rendjéről, valamint
nyári nyitva tartásról.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde a nyári időszakban a takarítási és karbantartási
munkák miatt 2016.07.18-tól – 2016.08.05ig tart zárva.
– az Üllés, 067/235. hrsz-on lévő önkormányzati ingatlan terület igénybevételéről, a területbérleti szerződés elfogadásáról.
A döntés értelmében 2016.március 1.
napjától 2016. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra Gyuris Géza, helyi vállalkozó
büfékocsit üzemeltethet a Horgásztó melletti
szabadidőpark területén.
– a polgármester 2016. évi szabadsága ütemtervének elfogadásáról.
– a kötelező betelepítési kvóta elleni
tiltakozásról.
A döntés értelmében a Képviselőtestület
kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket.
Az ülés végén szóbeli tájékoztatót
tartottom a tömegközlekedés kényelmetlenségeinek enyhítése tárgyában. Már korábban megkerestem a DAKK vezetőit, a cég

forgalomszámlálást végzett, véleményük
szerint a járatokon nincs gond. A testületi
ülés után újra megkeresem a termelési igazgatót, vizsgálják meg újra az egyes járatokon
az utasok által tapasztalt utaspanaszokat.
Szóbeli tájékoztatót tartottam továbbá
a Forrás-IV Beruházó Víziközmű Társulatnál
lakossági felhalmozott pénzmaradvány viszszafizetéséről. (a témában bővebben a „Zöld
utat kapott az útépítési, útfelújítási program
Üllésen” című cikkben olvashatnak e lapszámban)
A képviselők a nyílt ülés keretében megalkották:
– az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet,
– „A 2016. évre vonatkozó igazgatási
szünet elrendeléséről” tárgyú rendeletet.
Eszerint az Üllési Polgármesteri Hivatal
2016. augusztus 15-19, és december 27-31ig zárva tart.
(Az elfogadott rendeletek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a Titkárságán tekinthetőek meg)
A képviselők zárt ülést is tartottak.
Az ülés keretében döntöttek az EDF DÉMÁSZ Zrt. által adott közvilágítási célú eszközök üzemeltetéséről és karbantartásáról
szóló üzemeltetési és karbantartási szerződés elfogadásáról.
A képviselők áttekintették az étkezési
térítési díj hátralékosok listáját. Döntöttek
arról, hogy a hátralékosokat szólítsák fel, és
amennyiben a tartozásukat 15 napon belül
nem rendezik, úgy az étkezési szolgáltatásukat függesszék fel.
A testület 3 db bérlakás pályázatról
döntött. A pályázati feltételeknek megfelelt
2 pályázó 2016. március 1-jétől jogviszonyt
létesíthetett a Dorozsmai út 82/4. és 82/5..
szám alatti lakások bérletére.
A testület 1 db lakáscélú támogatás
odaítéléséről is döntött. A pályázó 200.000
Ft-os vissza nem térítendő támogatásban
részesült üllési ingatlan építéséhez.
A nyílt ülés előterjesztéseit, anyagát
a
http://www.ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek link alatt, a nyílt ülésről szóló
február 9-i jegyzőkönyvet a http://ulles.hu/
kepviselotestulet/2016-kepviselotestuletjegyzokonyvek link alatt olvashatják
(A fenti a rendeleteket elektronikusan
Üllés nagyközség honlapján a http://www.
ulles.hu/rendeletek link alatt, illetve nyomtatásban a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint Ügyfélszolgálatán tekinthetik
meg.)
Nagy Attila Gyula
polgármester

www.ulles.hu

PÜNKÖSDI GYALOGOS ZARÁNDOKLAT
PÁLOSSZENTKÚTRA
Kedves Zarándoktársak!
Az idén Pünkösdkor egy hagyományteremtő zarándokutat szeretnénk szervezni községünkből
a Pálosszentkúti kegyhelyhez, ezzel is emlékezve azokra az elődeinkre, akiknek a gyalogláson kívül
más lehetőségük nem volt a búcsújáró helyek felkeresésére.
Május 14-én szombaton reggel 6-kor indulnánk az üllési templomkertből. Az útvonal, szinte
végig dűlő utakon halad, csak kevés helyen fogja érinteni a községek közötti aszfaltozott közutakat.
A zarándoklat során a következő településeket érintenénk, Csólyospálos, Kömpöc, Csengele. Itt
tartanánk pihenőket, illetve tudnánk fogadni az esetleg hozzánk csatlakozókat.
Üllés és Pálosszentkút közötti távolság kb. 44 km, amelynek megtétele a pihenőket is beleszámítva 12-13 óra. Az odaérkezést este 19 órára tervezzük, és így marad egy óránk a regenerálódásra,
a 20 órakor kezdődő szentmise és az azt követő gyertyás körmenet előtt. Persze akiknek ezen felül
marad még ereje, azok ott maradhatnak az éjszakai virrasztáson, esetleg a vasárnapi programokon.
A zarándoklat során az ellátásról mindenkinek magának kell gondoskodnia és minden résztvevő
saját magáért vállalja a felelősséget. Biztos, hogy ez nem lesz egy egyszerű séta, de aki teljesíti,
annak egy éltre szóló élményben lesz része.
Az útvonal és a tervezett időpontok:
Indulás Érkezés Szakasz idő
Pihenő idő
Üllés - Csólyospálos (13 km)
06:00 09:20 3 ó 20 p
20 perc
Csólyospálos - Kömpöc (7 km) 09:40 11:40 2 ó
30 perc
Kömpöc - Csengele (13 km)
12:10 15:40 3 ó 30 p
20 perc
Csengele - Pálosszentkút (11 km) 16:00 19:00 3 ó
Visszautat a létszám ismeretében autókkal, vagy különbusszal tervezzük megoldani. Kérünk mindenkit, aki kedvet és erőt érez ehhez a Zarándoklathoz keressen legkésőbb április
20-ig.
Jó utat!
Tóth Tamás
Farkasné Paragi Éva
+36-30-915-9161
+36-30-394-9433
e-mail: totht.ulles@gmail.com
web: http://tothtj.webnode.hu/

1%
A 2015. 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 1 %
Ha a 2015. évi személyi jövedelemadó
második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a
http://nav.gov.hu/szja/szja 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.)

5

www.ulles.hu

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. márciusi étkezési térítési díjak befizetését:
március 1-jén és 8-án, kedden
7-13 óráig,
március 2-án és 9-én, szerdán
7-15 óráig,
március 3-án és 10-én, csütörtökön
7-13 óráig,
március 4-én pénteken
7-12 óráig,
március 7-én hétfőn
7-13 óráig
lehet megtenni.

MEGYE II. OSZTÁLY 2016.

TAVASZI FORDULÓ SORSOLÁSA.
1.

2016.03.06 14:30

BORDÁNY SK - ÜLLÉSI ISE

2.

2016.03.12 14:30

KSE BALÁSTYA - ÜLLÉSI ISE

3.

2016.03.19 15:00

ZSOMBÓ SE - ÜLLÉSI ISE

4.

2016.03.27 15:00

NAGYMÁGOCS SE - ÜLLÉSI ISE

5.

2016.04.02 16:30

TÖMÖRKÉNY KSE - ÜLLÉSI ISE

6.

2016.04.09 16:30

ST. MIHÁLY FC SPORTÜLLÉSI ISE
EGYESÜLET -

7.

2016.04.16 17:00

DESZK SC - ÜLLÉSI ISE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a tavaszi szünet március
24 – március 29-ig tart.
Aki szeretne ebédet kérni ezekre a napokra, kérjük jelezze!

8.

2016.04.23 17:00

APÁTFALVA SC - ÜLLÉSI ISE

9.

2016.04.30 17:00

KISKUNDOROZSMAI
ÜLLÉSI ISE
ESK -

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.

10.

2016.05.07 17:00

MÓRAVÁROSI KINIZSI - ÜLLÉSI ISE

11.

2016.05.15 17:00

CSENGELE KSE - ÜLLÉSI ISE

12.

2016.05.22 17:00

CSANYTELEK SC - ÜLLÉSI ISE

13.

2016.05.28 17:00

KOMLÓSI TRANS
ÜLLÉSI ISE
BAKTÓ SC -

14.

2016.06.04 17:00

SZÉKKUTAS TC - ÜLLÉSI ISE

15.

2016.06.11 17:00

HFC - ÜLLÉSI ISE

Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

11.30 – 14.00 óráig.

A MEGYE II.-s mérkőzések előtt két órával az U-19-s csapat játszik.

MEGYE IV. OSZTÁLY 2016.
TAVASZI FORDULÓ SORSOLÁSA.

Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

1.

2016.03.20 15:00

DOMASZÉK SK - ÜLLÉSI ISE II

2.

2016.03.27 15:00

EPERJES KSK - ÜLLÉSI ISE II

3.

2016.04.03 16:30

TÖMÖRKÉNY KSE II - ÜLLÉSI ISE II

4.

2016.04.10 16:30

ZSOMBÓ SE II - ÜLLÉSI ISE II

5.

2016.04.17 17:00

DEREKEGYHÁZ SK - ÜLLÉSI ISE II

6.

2016.04.24 17:00

SZATYMAZ SE - ÜLLÉSI ISE II

7.

2016.04.30 17:00

BAKS - ÜLLÉSI ISE II

8.

2016.05.08 17:00

ÖTTÖMÖS SE - ÜLLÉSI ISE II

Üllés Nagyközségi Önkormányzat tisztelettel meghívja

9.

2016.05.14 17:00

CSANYTELEK SC - ÜLLÉSI ISE II

az őstermelőket, mezőgazdasági vállalkozókat és minden érdeklődőt a

10.

2016.05.21 17:00

ÓPUSZTASZER SE - ÜLLÉSI ISE II

2016. március 3-án, csütörtökön 17 órakor kezdődő

11.

2016.05.29 17:00

DÓC K. E. - ÜLLÉSI ISE II

INGYENES MEZŐGAZDASÁGI ÉS
VÁLLALKOZÓI FÓRUM

INGYENES MEZŐGAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI FÓRUMRA
Helyszíne: Üllés Déryné Kulturális Központ, Bohn József terme

Meghívott előadóink:
1) Pestuka Gabriella NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága –
ügyfélkapcsolati osztályvezető
2) Görög Zoltán okleveles növényorvos
3) Halász Zsolt falugazdász
4) Durszt Anikó Terra-Tender Kft. ügyvezetője

Témáink lesznek többek között:
2016. évi adóváltozások, növényvédelmi teendők, támogatásokkal
kapcsolatos információk, pályázati információk stb.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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Juhász Attila
alpolgármester

Az Üllési pálya felújítása miatt minden tavaszi mérkőzésünket
idegenben játsszuk. Bízom benne, hogy sok szurkoló elkísérik a megújult csapatunkat a mérkőzésekre.
HAJRÁ ÜLLÉS!!!!

FELHÍVÁS!

Minden házassági évforduló ünnep, mégis van köztük néhány
kiemelt jubileum, melyeket egyedi elnevezések és hagyományok jellemeznek. Alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk egymásnak az
együtt töltött szép napokért.
Szeretnénk együtt köszönteni Üllés legidősebb házaspárját!
Arany, gyémánt és vaslakodalmas házassági évfordulósok jelentkezését is várjuk a Déryné Kulturális Központban. Telefonszám:
62/582-040, 30/506-3159
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ igazgatója

www.ulles.hu

ALAPÍTVÁNYI EST AZ ÜLLÉSI GYERMEKEKÉRT
2016. február 6-án rendezte meg a szülői
szervezet az iskolával együttműködve a jótékonysági, alapítványi bálat, melyet nagy tervezőmunka előzött meg. A szülők több megbeszélésen is elmondták véleményüket a
korábbi évek tapasztalatai alapján, illetve az
előttünk álló lehetőségekkel kapcsolatban.
Úgy gondoljuk, hogy a személyes találkozás
leendő támogatóinkkal rendkívül fontos ahhoz, hogy megnyerjük Őket. A cél adott volt,
melyet a szülők is támogattak:
„Bringatároló, ez itt a cél,
Bringatároló, ennyi és kész.
Ez nagyon kéne mindenkinek,
Hogy megóvjuk a gyerekeket.”
(részlet a szülők és pedagógusok
közös műsorából)

A bál sikere érdekében szülői javaslatok
alapján változtattunk néhány dolgon hagyományteremtő szándékkal. A nyitóműsoron a
negyedikesek és a nyolcadikosok mellett a
szülők és a teljes létszámú nevelőtestület is
táncolt. (A táncokat betanították: Ótott Zsolt,
Péterné Juhari Ágota és Szolnoki Tünde.)
A finom vacsorát, a büfét és a felszolgálást a Bali 23 Étterem biztosította, az ízletes
süteményeket Rácz István sütötte. A talpalávalót a Villa Negra zenekar szolgáltatta. Minden adott volt tehát a jó hangulathoz.
A bálat megelőzően sok támogatói jegy
fogyott, néhány vállalkozó nagyobb összeggel is hozzájárult a biciklitároló építéséhez.
Az est napjára rengeteg értékes tombolatárgy gyűlt össze, mely vásárlásra csábította
a szórakozni vágyókat.
A bál szervezése során azt tapasztaltuk,
hogy a nemes cél érdekében mindenki öszszefogott, az est remek hangulatban telt. Reméljük, hogy a jelenlévők jövőre is eljönnek
majd, és jó hírét keltik az alapítványi estünknek. Mindez nem jöhetett volna létre a soksok segítő kéz nélkül, ezért minden szülőnek
megköszönöm az elő- és utómunkálatokban
való részvételt.
Támogatóink voltak:
6.ab osztály, Ambrus Erzsébet, Ágostoné
Szaniszló Ildikó, Alkotóház, Babarczi Csaba,
Babarczi Istvánné, Bahamos Nagyker, Bakóné Ficsor Gabriella, Bálintné Kelsch Anita,
Balogh László, Balogh Márta, Baranyi László,
Bata Edit, Battancs Gergelyné, Bazsó Ferenc, Bazsó János, Békési Petra, Berczeliné
Juhász Ágota, Bernáth Laura, Benyó Zsanett, Bezdány Zoltánné, Bigors Ervin, Bigors
Istvánné, Bigorsné Hargitai Éva, Bíró István
és családja, Bittó Nándor, Bodó Gergely és
neje, Bodré Gábor, Bogyó Anita, Bokor József és felesége, Borbély József, Borbélyné
Budai Renáta, Borbély Józsefné, Bozsity
Marinkó, Bozsity Erika, Bozsó Edina, Böbe
Butik, Budai Józsefné, CBA Üllés, COOP Zrt.,

Czakó Sándor, Czékus-Deme Zita, Czékus István, Czékus Péter, Cseh Richárd, Cseke Tibor
Autósbolt, Csongrádi László, Csóti Vilmos,
Csóti Vilmosné, Dankóné Rácz Edit, DankóWill Kft., Deme Dezső, Deme Lolita, Deméné
Gyuris Margit, Dobai Imréné, Dr. Borbás Zsuzsanna, Dr. Csonka Erika, Dr. Faragó M. Judit,
Dr. Papp Zalán, Dr. Varga Linda, Dr. Vezendi
Tamás, Dudás Brigitta, Dudás László, Dudás
Lászlóné, Dudás Zsolt, Dudás Zsolt és neje,
Dudás Zsolt és családja, Dudásné Szanyi
Éva, Dúró Zoltán, Elek Zsolt, Erdélyi Sándor,
Erdélyiné Dudás Anita, F-Z team kft., Fábiánné Dr. Kiss Ilona, Fáncsik Judit, Fáncsik
Zsolt, Farkas Attila és családja, Farkas Ferenc, Farkas Milán, Farkas Mónika (7.b,4.o),
Farkas Mónika (1.o,3.b), Farkas Sándorné,
Farkasné Király Rózsa, Farkas Zoltánné, Farkasné Szögi Mónika, Fodor Attila, Fodorné
Bodrogi Judit, Forrai Lajos és családja, Forrai
Péter, Forrai Zoltán, Gábor Krisztián, Gábor
Sándor, Gábor Sándor és neje, Garaba Áron
és családja, Gárgyánné Gyóni Anita, Global
Kyokushin –Kyonewaza Federation, Gyöngyösi Csaba és neje, Gyuris András, Gyuris
Imre, Gyuris Géza, Gyuris Krisztián, Gyurisné
Kovács Katalin, Gyuris Mihály és családja,
Gyurisné Pigniczki Tünde, Hajdú Lászlóné,
Hecskó Gabriella, Hegedűs Csaba, Hegedűs
Noémi, Hencz Tamás, Hódi Zoltán, Hódiné
Vass Magdolna, Horszi-Trade Kft., Horváth
Csaba, Horváth Györgyné, Horváth Hanna,
Horváth Károlyné, Horváthné Farkas Jolán,
Horváthné Vass Edit, Hovanyecz Attila, Ifj.
Farkas István, Januj Blanka, Jász Márta,
Juhari László, Juhari Lászlóné, Juhász Attila, Juhászné Tóth Ildikó, Juhász Róbert és
családja, Juhász Zoltán, Juhászné Restrepó
Erika, Juhászné Tóth Ildikó, Katona Sándor,
Kádár Német Józsefné, Kálmán Szilveszter,
Kamenszy Dóra, Kínai Üzlet, Kiri Csaba, Kiss
Ilona, Kocsis Zoltán, Kocsisné Hecskó Ágnes,
Kotroczó Csaba, Kotroczó Csabáné, Kucsera
László és családja, Kulcsár Andrásné, Kulcsár Zoltán, Kurucsai József, Lajkó Ferenc,
Lajkó Levente, Lajkó Zoltán, Lajkóné Tari Ági,
Lapuné Füredi Andrea, Makráné Körtvélyesi
Tünde, Maróti József, Maróti Mihály, Maróti
Mihályné, Maróti Zoltán, Maróti Heg-Szi kft.,
Marótiné Hunyadvári Zita, Márta Antal és
családja, Masáné Szekeres Ildikó, Matuszka
Erika, Matuszka László, Matuszka László Mihályné, Megyeri Péter, Mészáros Ibolya, Mészáros Tamás, Mészáros Zoltán, Meszes Tibor, Miksi Péter, Monostori Tibor, Nagy Attila
Gyula, Nagy Gábor és családja, Nagy Gábor,
Nagy László, Nagypál Imréné, Nagyné Móra
Gabriella, Nagypál Mónika, Német Tibor, Németh Mária, Németné Rácz Tünde, Olajosné
Ilovai Katalin, Ótott Zsolt, Ótottné Vörös
Zsuzsanna, Ördöghné Szekeres Tímea, Papp
Ágnes, Papp Katalin, , Papp Zoltán, Patakiné
Németh Ilona, Patyi László, Peták Alexandra,
Peták Istvánné, Péter Mihály és családja, Pé-

terné Juhari Ágota, Pintér Ferencné, Puskás
István, Rácz Attila, Rácz Cukrászda, Rácz
Mihály, Ráczné Budai Márta, Rádóczi Lajos
és családja, Rostás Mónika, RÖFI-KER Húsboltok Kft., Gyóni Erzsébet, Sándor Brigitta,
Santana C. Nagy Éva, Sáriné Módra Mária,
Sárközi Emília, Sárközi Sándor, Simhercz Zoltánné, Seller András, Seres Attila, Seres Lajos, Seresné Ritter Rita, Simon Ágnes, Simon
Renáta, Simon Sándor, Simon Zsolt, Simonics
János, SOLIS Szépségház, Soósné Páll Judit,
Soós Ottó, Soós Róbertné, S-Paw Szabó Erik,
STABIL SPED Kft., Szabó Edvin, Szabó Gyula,
Szabó József, Szabó Józsefné, Szabó Karolina, Szent Pál Gyógyszertár, Székácsné Csóti
Zsófia, Szekeres Katalin, Sziráki Lászlóné,
Szolnoki Tünde, Szűcs Anita, Szűcs János és
neje, Sztarek Anikó, Tajtiné Masír Julianna,
Takács Gábor, Tandari Ferenc, Tasi Zoltán,
Tasi Zoltánné, Technika Csoport, Tordainé
Kovács Réka, Tóth Ágnes,Tóth Imre, Tóth
István, Tóth Máté, Tóthné Barna Katalin,
Truczné Palotai Karolina, Üllés Nagyközségi
Önkormányzat, Üllési ÁRPÁD Horgászegyesület, Üllési Önkormányzati Konyha, Valkai
Csaba és családja, Valkainé Gyuris Ibolya,
Varga Tibor és neje, Városi Miklós, Vass
Amarilla, Vass Csaba, Vass Péter, Vass Vince, VÉSZ Üllés Egyesület, Vidéki Tímea, Vígh
Réka, Wolford Csaba, XXX Lottózó Németh
László, Zádori Antal, Zádori Antalné, Zádori
István, Zádori István és neje, Zimán Ildikó,
Zmijan Adalbert, Zöld Alföld Higiéniai Kft.,
ZÖLD SAROK Gazdabolt
Köszönöm a gyerekek nevében:
Sárközi Emília
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VIDÁM FARSANGI ELŐKÉSZÜLETEK –
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
A farsang vízkeresztkor kezdődő és hamvazószerdáig tartó, évszázadok óta évente megismétlődő ünnepsorozat. A hagyományok
szerint ilyenkor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt. Nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően néphagyományokra épül.
A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, szórakozás, bolondozás, tánc, bálok jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt
előtt. A gazdag lakomákkal a természetet kívánják bőségre ösztönözni. A legismertebb farsangi népszokások az asszonyfarsang, alakos
játékok, farsangi jelmezek, köszöntők, télégetés. Ehhez kötődik az
egyik legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi busójárás is. Az ételek
közül Magyarországon tipikusan a húsételek, kocsonya, káposzta és a
farsangi fánk terjedtek el.
Február 4-én a Kultúrházak Éjjel-Nappal programsorozathoz csatlakozva Vidám Farsangi Előkészületeken láttuk vendégül a Cica
csoportos óvodásokat és kísérőiket.
Meseolvasással fogadtuk őket: Katica farsangja  Kézműves
foglalkozáson ügyesen készítettek fa népi hangszert: kasztanyettet
(csattogót).
Ismerkedtek a citerázás fortélyaival. Farsangi csörögefánkot sütöttek: gyúrták, nyújtották és szaggatták a tésztát. Szép, színes álarcokat készítettek papírból. Közös zenélés, éneklés, tánc és a finom
csöröge fánk elfogyasztása biztosította a jó hangulatot. Végül a kispajtások jókedvűen hazamentek.
A rendezvényről további képek Déryné Kulturális központ
Facebook oldalán!
Aki kedvet kapott hozzá, otthon is elkészítheti a csörögefánkot:
Hozzávalók:
1kg liszt
½ élesztő
10 dkg vaj
4-5 ek. kristálycukor
4 egész tojás
4 tojás sárgája
csipetnyi só
1 nagy tejföl
Elkészítése:
A lisztet, az élesztőt és a vajat elmorzsolom, hozzákeverem a cukrot, hozzáadom a tojásokat és a sót. Annyi tejfölt adagolok hozzá fokozatosan, hogy rugalmas tésztánk legyen (kb. egy pohárnyi). Rövid
pihentetés után lisztezett táblán nagyon vékonyra nyújtom, rombusz
formára vágom, majd olajban kisütöm. Porcukorral meghintve tálalom. Ropogós, de a közepe puha marad.
Jó étvágyat!
Szabó-Kántor Veronika

Köszönet:
Köszönetet mondok Hajdú Lászlóné Julikának, Tanács Zoltánnak,
kollégáimnak, és az óvó néniknek, hogy segítették és támogatták a
program megvalósulását.

Meszesné Volkovics Szilvia

APRÓHIRDETÉS
1 hektár lucerna eladó. Érdeklődni: 06/30/374-0989
Eladó Üllés központjában 3 szobás, amerikai konyhás felújított kertes
alkuképes ház. Érdeklődni a 70/3638524-es telefonon lehet.
Dorozsmai út 86. szám alatti nagy alapterületű ház, melléképülettel,
garázzsal, megművelt telekkel eladó. 06/70/394-1117, 70/945-3258
Házi sertészsír eladó. Érdeklődni: 30/395-3923
Üllés központjában családi ház eladó! Érd. 06/70/375-8831
Üllésen a Kossuth dűlőben közvetlenül a faluval határos (Erkel Ferenc
u, Huszár u, Olajos u) műút mellett 1,6 hektár szántó eladó, vagy
bérelhető. Telefon: 06/20/9741-913, 06/20/922-6229, 62/643-360
Batáta (édesburgonya) eladó. Ismerje meg, finom, egészséges.
06/30/964-5133
Üllésen, a Rúzsai úton lévő kiskert eladó. Szerszámtároló épülettel,
3 fázisú villannyal, fúrott kúttal, gyümölcsfákkal, szőlőlugassal, bekerítve. Érdeklődni: 06/30/480-9095

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép márciusi
számának lapzártája: 2016. március 17-én, csütörtökön lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail
címen – CSÜTÖRTÖKÖN 12 óráig – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében
kérjük a határidő betartását.
Köszönjük!

2016-ban több mint 800 milliárdnyi forrást hirdetnek meg a Vidékfejlesztési Programban, ami jelzi, hogy nagy lehetőségek rejlenek az ágazatban. A
támogatás intenzitása általában 50 százalék lesz a dél-alföldi régióban, de a
konzorciumok és a fiatal gazdák ennél nagyobb arányra is számíthatnak. Érdemes alaposan előkészíteni a projektötleteket, hamarosan megindul ugyanis a pályázati dömping.
A vidékfejlesztési nagyberuházási támogatások meghirdetései részben már
meg is kezdődtek, a további felhívások megjelenése pedig a következő hetekben,
hónapokban várható.
2015. év végén 151 milliárdos keretösszeggel megjelent a mezőgazdasági
termékek feldolgozásának fejlesztését támogató pályázat. A felhívás célja elsődlegesen az élelmiszeripar fejlesztése, az elavult technológiai módszerek helyett
magasabb hozzáadott értéket eredményező technológiák beszerzése.
A közelmúltban kiírásra kerültek a kertészeti pályázatok, amelyek főként öntözéses technológia kiépítéséhez kötődnek. Üveg- és fóliaházak létesítésére 30 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. Ez a program a komplex beruházásokat ösztönzi,
melybe beépítésre kerültek a geotermikus energia felhasználással kapcsolatos és
öntözési beruházási elemek is. 22 milliárd forint fog rendelkezésre állni ültetvény
telepítésre öntözéssel, valamint esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére, míg a
kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseire öntözéssel 32 milliárdból lehet pályázni.
Jelentős források válnak elérhetővé azoknak a mezőgazdasági termelőknek
is, akik a korábbi tevékenységüktől eltérő jellegű tevékenységgel is akarnak foglalkozni, pl. turizmus, kézműves tevékenység.
„A pályázatok várható megjelenésig viszonylag rövid idő áll rendelkezésre,
ezért javasoljuk partnereinknek fejlesztési elképzeléseik minél hamarabbi alapos
átgondolását, a tervezés, és a költségvetés kialakításának megkezdését.
A TerraTender Kft. a fejlesztések megvalósításának minden szakaszában,
a felkészülésben, a pályázat elkészítésében, valamint a nyertes pályázatok teljes
körű menedzsmentjében is segítséget nyújt partnereinek.
A fenti pályázati lehetőségekkel kapcsolatban szakértő kollegáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére a lenti elérhetőségek valamelyikén!
Kolleganőnk kedd és csütörtök 8 és 9 óra között várja az érdeklődőket az
üllési Déryné Művelődési Házban található irodánkban!
Forduljon hozzánk bizalommal!
+36 70 930 0275, +36 70 490 3029, +36 70 930 0278, +36 62 647 948
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„EGY JÓ ÜGY SZOLGÁLATÁBAN”

2016. január 16-án került megrendezésre a VÉSZ Üllés Egyesület
I. Jótékonysági Estje.
Az est fővédnöke Czékusné dr. Csonka Erika háziorvos volt, aki
2015. évben címzetes főorvosi címet kapott, és Üllés Község Képviselőtestület Adventkor Üllés Nagyközség Érdeméremmel is jutalmazta szakmai és közösségi munkáját.
Minden adott volt egy felhőtlen szórakozást ígérő esthez, dallamos zene, finom ételek, elegáns környezet és jó társaság.
Reményeink szerint jól érezték magukat a jelenlevők. Azt minden
esetre elmondhatják magukról, hogy eredményesen „jótékonykodtak”, hiszen az Est eredményeként jelentős összeget tudtunk átadni
a fővédnöknek, aki a következő időszakban az arra rászorulók között,
és az igényeknek megfelelő módon gondoskodik annak elosztásáról.
VÉSZ Üllés Egyesület

TANYAI TANODA

Elkezdődött a VÉSZ Üllés Egyesület „Tanyai Tanoda” programja
a Erdei Iskolában.
A rendezvénysorozat keretében 2016. február 9. és április 19.
között, kedd délutánonként 17 órától várjuk az érdeklődőket, az előre
közölt „Tanrend” szerinti órákra.
Az esemény követhető az egyesület facebook oldalán is.
( https://www.facebook.com/ VÉSZ-Üllés-Egyesület )
Az 1. óra témája a „Tanyasi turizmus lehetőségei, megvalósítási
forrásai” címmel került megrendezésre. Az óra második felében az
érdeklődők meglátogatták a Bozsity Vendégházat is, ahol egy kötetlen beszélgetéssel zárult az este.
A 2. órán a január-február hónapban megjelent pályázati lehetőségekről kaptak tájékoztatást a megjelentek. Majd ezt követően
megismerhettük Dudás Dániel és Dudás Zsanett méhészek terményeit, nem csak szemrevételezéssel, hanem kóstolásra is lehetőség
volt. Szórakoztató előadást hallhattunk tőlük a méhészkedés múltjáról, jelenéről és a jövőjéről is.
A következő hetekben is várunk mindenkit, akinek felkelti az érdeklődését valamelyik „óra” témája, szeretne megismerkedni helyi
ötletekkel, vagy csak szívesen eltölt egy színes estét, egy jó hangulatú társaságban.
Vész Üllés Egyesület

VÉSZ

JÓTÉKONYSÁGI EST
TÁMOGATÓI LISTA 2016.01.16

A BÁL FŐ TÁMOGATÓI:
Bali 23 Kft., Dr. Csonka Erika, Bozsity Bt.,Maróti Heg-Szi Kft.,
Rá-Drótos Kft, Simonics János, M 2000 Trans Kft., S-PAW Bt. Szabó
Erik, Folia-Cargo Pack Zrt. ,Dr. Faragó-Mészáros Judit, Dr. Pintér Balázs, Déryné Kulturális Központ, Üllés Nagyközség Önkormányzat,
Ambrus Erzsébet
TOMBOLA:
Paragi Katalin, EFZSÉ, Te-Rado-La Szoc .Szöv., Vass Csaba,
Nagy Attila Gyula, Dudás Alexandra, Csóti Vilmosné, Bö-Be Butik,
Elmo Pékség, Sándor Brigitta, Börcsök Hajnalka Ruzsa kozmetika,
Németh László, Simhercz Zoltánné Üllés virágüzlet, Petákné Marika
Üllés virágüzlet, Magenta Ruzsa Vetró Klára, Dudás Lászlóné, Farkas Attiláné, Csonka Kornélia, Gyuris Kálmán, Rudolf Kilches Heinz,
Zádori Antalné, Alkotóház, Fobu Kft, Fábiánné Dr. Kiss Ilona Gyógyszertár, Faragó Mészáros Istvánné, Szolnoki Tünde, Szalai Géza,
Makráné Körtvélyesi Tünde, Patakiné Németh Ilona, Kabai György,
Száraz Zsolt, Lapuné Füredi Andrea, Czakóné Dudás Mónika, Solis
Szépségház Üllés, Sáriné Módra Mária, Doma-Food Bt. Paprika Telep
Üllés, Hunyadvári István, Gyuris András, Gyuris Géza, Dr. Nyáriné
Tajti Anna, Sárközi Sándor, CBA Üllés Maróti Józsefné, Révész Judit
TÁMOGATÓI JEGYEK:
Halász Anna, Nagy Mihály, Novák-Hazai Diána, Novák Fanni, Ifj.
Vágó Ferenc Attila, Vazicsekné Pásztor Viktória, Restás Tibor, Ifj.
Restás Tibor, Vigh Judit, Kancsár Lili Nóra, Barabás Lujzi, Farkas Attila, Dudás János, Szolnoki Elvíra, Klacsák Tamás, Oltványi Ildikó¸
Kovács Károlyné, Horváth Ilona, Horváthné Vass Edit, Czékus Bau
Kft., Gárgyán Tibor, Maróti Attila, Marótiné Bozsó Natália
AKIK A JELENLÉTÜKKEL TÁMOGATTÁK BÁLUNKAT:
Patakiné András és családja, Fodor Sándor és családja, Czakó Krisztián és családja, Ambrus Mihály és családja, Nagy Gábor és
családja, Nagy József és családja, Gyuris Mihály és családja, Juhász
Zsolt és családja, Berczeli Zsolt és családja, Simonics Beáta, Farkas
Katalin, Lajkó Zoltán és családja, Lajkó Antal és családja, Nagy Béla,
Szekeres Renáta, Gyuris Géza, Fodor Balázs, Czakó Sándor és családja, Rádóczi Lajos István, Rudolf Kilches Heinz, Ruth Leuther, Fehér
Richárd , Sárközi Sándor és családja, Vass Csaba és családja, Maróti
József és családja, Juhász Tibor és családja, Katona Sándor és családja, Dr. Faragó-Mészáros Judit, Temkó László, Kovácsné Katalin, Bozsity
Marinkó és családja, Gyuris András és családja, Illés Szabolcs, Rádóczi
Lajos és családja, Kabai György,Nagy Attila Gyula és családja, Nagy
Ernő és családja, Forrai Lajos és családja, Sándor Brigitta, Maróti Zoltán és családja, Czékus Zoltán, Dr. Csonka Erika, Csonka Kornélia, Kovács Zsuzsanna, Gyuris Dániel és családja, Gyuris Kálmán és családja,
Szögi István és családja, Faragó József és családja, Orgovány-Herbich
Melinda, Herbich Zoltán, Zádori Gábor és családja, Lapu Csaba és családja, Makra Jenő és családja, Vetró Antal és családja, Ifj. Németh
László és családja, Balogh Zsolt, Gábor Zoltán, Gábor Anita, Vér András.
Előre szeretnénk elnézést kérni, ha valaki kimaradt volna a felsorolt támogatóink közül!
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„MIT REJT A FALUNK?” – KERÉKPÁRRAL EURÓPÁBAN
Bunford József üllési születésű, sokan ismerik őt, mint kismotorszerelőt, de kevesen tudják róla, hogy megszállott kerékpáros túrázó.
Négy éve kezdte újra a biciklizést és azóta uticéljait egész Európából
választja ki. Eddigi leghosszabb útja közel 4500km, az Alpokon át
Párizsba vezetett.
– Miért pont a kerékpározás?
– Régen is jártunk túrázni, még huszonévesen. Az akkori biciklis cimboráimmal rossz útra tértünk, bekeveredtünk a kocsmába, s
ott maradtunk. Most amikor újrakezdtem a biciklizést, lénygében
az életet kezdtem újra, eldobtam a cigit, és az alkoholt. Még régen
beszéltünk róla, hogy jó lenne elbiciklizni Párizsba. Ez nekem tavaly
sikerült is.
– Hogyan edzel, hogyan készülsz egy-egy útra?
– Miden nap kerékpározok, mindenhová ezzel járok. Először csak
Bordányba mentem, azután a bátyámékhoz a Dunántúlra, 2013-ban
Magyarországot kerültem körbe. Ezek a túrák nagyon jól sikerültek,
így mindig messzebre indulok. Az útvonalat hagyományos papírtérképen tervezem, 1-2 napra tervezek előre. Technikát nem használok,
csak fényképezőgépet, telefont és kilóméterórát viszek. Lehet, hogy
könnyebb lenne számítógépen megtervezni az utat, az internet segítségével, de azt nem ismerem, nem bízok benne.
– Hogyan zajlik egy-egy túra? Hol szállsz meg?
– Eddig egyedül mentem, így nem kell senkihez alkalmazkodni.
Igyekszem naponta nagyjából 100 kilómétert megtenni, ha jó az idő
ez általában sikerül is. Ha esik, akkor többet pihenek. Vadkempingezni szoktam, sátorban, hálózsákban alszok, patakokban fürdök. Általában önkiszolgáló boltban vásárolok, kenyeret, szalámit. Speciális
biciklis tápszereket nem eszek. Most a Párizsi útra vittem mézet, az
nagyon jó energiaforrás, és néha rizst főztem. Az úticsomag 25kg,
ez az összes holmim, nem lehet több, mert a magas hegyekben is
viszem magammal. Minden út új tapasztalatot ad, így mindig változtatok rajta egy kicsit.
– Hogyan készülsz különleges helyzetekre? Nem félsz a vadállatoktól?
– Ezt sokan kérdezik tőlem. Erdélyben híresen sok a medve és
a vad kóbor kutyák. Kaptam egy jó tanácsot: a medvéktől úgy bújjak el, hogy közel legyek a zajhoz, egy településhez. Ez eddig bejött,
és már megszoktam. Egyéb veszélyes vadállattal nem találkoztam.
Műszaki problémák nem merültek fel, itthon felkészítem a biciklit.
Én válogatom össze a részeit: vázat, kormányt, ülést, speciális defektálló gumit használok. Ha sok szerszámot vinnék az is csak plusz
súly lenne. Néhány ragtapaszt viszek magammal, de gyógyszereket
sem viszek, úgysem lehet mindenre felkészülni, és nem is gondolok
a bajra, nehogy pont amiatt történjen valami.
– Mik a terveid a jövőre nézve?
– Először is májusban neki vágok újra a Csíksomlyói búcsúnak.
Azután szeretnék eljutni Spanyolországba, egészen a Gibraltári-szo-

KUTYAKOZMETIKA
Bontás – fültisztítás – karomvágás,
fürdetés – nyírás – trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig; 1.000 Ft)
Árlista + több info: www.kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.: 06/30-304-21-58
Magyar, English, Deutsch, Nederlands
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roshoz. Hazafelé pedig Portugália felé jövök majd, újra Párizson át.
Ez nagyjából 10000km lesz. Szeretnék még júniusban elindulni, hogy
szeptemberig haza tudjak érni, mert utána már a hegyekben nagyon
rossz az idő, és sokfelé havazik.
Hosszabb távon szeretnék kerékpáros túrák szervezésével foglalkozni, szívesen átadnám a megszerzett tapasztalataimat másoknak.
A beszélgetésről készült fotók a Déryné Kulturális Központ
Facebook oldalán találhatóak.

Az érdeklődők február 3.-án hallhatták a vetítéssel egybekötött
utibeszámolót. Köszönjük szépen az érdeklődőknek a kedves és vidám fogadtatást, reméljük a legközelebbi előadáson is találkozunk!
Szabó-Kántor Veronika

www.ulles.hu

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
A KALÓZ VÍZICSIGÁK...
2016. január 28-án a Mókus csoport
szervezésében Kati és Kitti óvó néni vezetésével és Ildi dajka néni segítségével egy
tartalmas délutánon vehettünk részt, ahol
bátorság és ügyességi próbákon bizonyítottuk a rátermettségünket.
A tornaszobánkat egy hajó fedélzetévé
varázsolták el a Mókus csoportosok. Erről
árulkodott a dekoráció és az egyforma kalóz
„sisak” is. Minden csoport lakója, csíkosba
bújva, kalóznak álcázva magát érkezett a
délutánra.
Indulót tanultunk együtt a közel 80 óvodás Szamóca, Mókus Ficánka és a Cica
csoportosok. Felhúztuk a zászlókat és a horgonyt csoportonként és így indultunk útnak.
Hajógerendán egyensúlyoztunk, majd
elszabadult vizes hordókat vizsgáltunk be,
hogy tengervíz, vagy ivóvíz a tartalma.
Vizet mertünk a léket kapott hajóból,
majd tengerész csomót bogoztunk ki. Kincset kerestünk a tengerfenekén, végül pedig
kikötöttünk a szárazföldön, ahol a „hosszú út
után csemegéztünk.
Köszönjük a tartalmas élményekkel telt
délutánt a Mókus csoportnak.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

A szervező Mókus csoport:

A kis Szamócák is csíkosba bújtak:

A Zöld Cicák:

A Csíkos Ficánkák:

Kedves kisgyermekes anyukák!
2016. március 31-én (csütörtökön) nyílt
napot tartunk a bölcsődében, melyre szeretettel várunk titeket. Lehetőséget kínálunk a
bölcsődei csoportok életébe való betekintésre fél 9-től fél 12-ig.
Kérdés esetén érdeklődni lehet az alábbi
telefonszámon: 06-/30/328-78-54.
Bokor Józsefné

CITERÁSOK FARSANGJA
A farsangi bolondozás
már sok embert hozott lázba.
Maskarában jöttek el
a királydinnyések az Alkotóházba.
Mindjárt mást mutat az ember,
ha az álarc mögül kinéz.
Akadt köztük bohóc, boszorkány,
Einstein és János vitéz.
Szuper volt a hangulat,
a bolondozás szülőt, gyermeket érdekelt.
Egyikük szöveget is mondott,
a másik táncolt és énekelt.
Láttunk ijesztő maszkot,
láttunk csúnyát is, meg szépet.
Bizonyságként a KÖRKÉP-nek
elküldtük e néhány képet.
Szöveg: Hunyadvári István
Fotó: Tanács Zoltán
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK

László Sándornak és Tanács Edinának
január 27-én – 2870 grammal – Noémi
nevű,

Látogasson el az megújult Szent Pál Patikába!
C- vitaminok, multivitaminok, gyógyteák széles választékát kínáljuk minden korosztály számára.
Kérésre térítésmentesen elvégezzük kedves betegeink vércukor-és
vérnyomásellenőrzését.
A tavaszi megújulás jegyében saját készítésű kozmetikumokkal várjuk a
hölgyeket.

Bozsó Kornélnak és Tóth Zsanettnek
január 5-én 3330 grammal – Nóra
nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és
szüleiknek

HALÁLOZÁSI HÍREK
Kiri Szilveszterné (szül: Balla Ilona) február 4-én (élt: 68
évet) és
Vér Istvánné (szül: Tóth Mária) február 5-én (élt 57 évet)
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Forduljanak hozzánk bizalommal!
Jó egészséget kíván az üllési Szent Pál Patika kollektívája!
Minden Kedves Vásárlónknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi és új vásárlót takarmány és
állattartási eszközöket forgalmazó boltjaiban.
Tavaszi szezonkezdési ajánlatunk
VETŐMAGOK széles fajtaválasztéka
- Tavaszi kalászos és kukorica vetőmagok előjegyezhetők
Kiváló minőségű BÁRÁNYTÁPOK és kiegészítők, valamint problémamegoldó készítmények
kaphatók
(Báránytápok 20 000 Ft feletti vásárlása esetén grátisz nyalósó a készlet erejéig.)
Kínálatunkban még megtalálható:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl-,baromfi-, sertés tápok, borjúnevelő tápszerek,
koncentrátumok, toxinkötők.
Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.
A rendelés mértékétől függően a termékek kiszállítását is vállaljuk
előzetes egyeztetés alapján.
Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-15:00
Takarmány:
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556 130

Állattartási eszközök:
6728 Szeged
Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120

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

