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KÉZILABDA HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ A
SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSRÓL
A csatornafejlesztésünk egy kilenc éve tartó projektfejlesztés.
Több magyarországi település zárta egy időben a beruházásait eltérő támogatási intenzitással, eltérő műszaki tartalommal. 2007- ben,
amikor a lakástakarék szerződéseinket aláírtuk, akkor még bel- és az
ahhoz szorosan kapcsolódó külterület, illetve az utak sávos helyetti
teljes aszfaltozását terveztük uniós pályázattal, valamint önerővel finanszírozni.
Azóta többször módosították a pályázati kiírást, így nekünk is
igazodni kellett az előírtakhoz. A külterületi ingatlanok fizettek társulati önerőt, így automatikusan a szennyvízcsatorna hálózati egység
részei. Üllésen 5 – belterülettel szorosan összeépült, a belterületi
közműhálózatra is csatlakozott – ingatlant érint.
A pályázathoz szükséges kivitelezés tavaly ősszel fejeződött be,
a pénzügyi zárás folyamatban van. Az érdekeltségi hozzájárulás 35
ezer forinttal való csökkentése az elő lépés annak érdekében, hogy
támogassuk a rákötéseket, hiszen jövő évtől talajterhelési díj kerül
bevezetésre.
Kérés fogalmazódott meg, illetve aláírásgyűjtés kezdődött a 4 településen azzal kapcsolatban, hogy állítsuk le a további kivitelezést,
azonnal fizessük vissza a befizetett összegeket. A januári küldöttgyűlés, ami az érdekeltségi hozzájárulásokról dönt, nem fejezte be
tevékenységét, mint más településeken, így a későbbi megmaradt
társulati pénzekről újabb döntéseket fog hozni.
A befizetett hozzájárulás felhasználásáról törvény gondoskodik,
így minden érintett magyarországi önkormányzatnak, társulatnak az
abban leírtakkal összhangban kell lenni. Sok település hozzánk hasonló kérdéseket fogalmazott meg, amit továbbítottunk az illetékes
hatóságok felé.
Bízom abban, hogy egységes álláspontok kialakítása hamarosan
sor kerül, így addig kérem minden üllési ingatlan tulajdonos türelmét.
Amint a feltett kérdéseinkre megérkezik a hivatalos válasz, tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.
Nagy Attila Gyula polgármester

INDUL A VISSZAFIZETÉS!

Az érdekeltségi hozzájárulás visszafizetéséről szóló kiértesítések
kikézbesítése elkezdődött. A visszaérkező nyilatkozatok alapján folyamatosan készülnek a banki átutalási és a készpénz kifizetési listák. A
banki utalásokat a Társulat végzi, a visszautalások a listák beérkezési
sorrendjében március végétől folyamatosan zajlanak.
A készpénzes visszafizetés a Pillér Takarékszövetkezet fiókjaiban történik. Mindenki csak a lakóhelye szerinti fiókban veheti majd át a pénzét.
A zsombói külterületi teljes összegű visszafizetéssel érintett ingatlanok tulajdonosai április 11-től kereshetik fel a takarékszövetkezet
fiókját. A zsombói belterületi ingatlanok és a forráskúti ingatlanok tulajdonosai április 18-tól vehetik fel a visszajáró érdekeltségi hozzájárulást. Bordányban és Üllésen a helyi fiókokban a visszafizetés április
25-ével indul. A visszajáró összeg felvételére Forráskúton és Zsombón május 28-ig, Bordányban és Üllésen június 03-ig van lehetőség.
Felhívom figyelmüket, hogy a pénz átvételekor legyen önöknél
személyazonosságot igazoló okmány és lakcímkártya.
Ha kérdésük merül fel, telefonon érdeklődhetnek a 30/5055859 és
a 30/5051013 telefonszámokon.
Maróti Mihály elnök
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U10 forduló – Február 20 Kistelek
9.00 Kistelek – Zsombó (17:8)
Az első félidőben elfelejtettünk védekezni és csak néztük közelről a
játékot. A második játékrészben elkezdték a lányok azt csinálni a pályán,
amit megbeszéltünk és egyre több gólnak örülhettünk. A kistelekiek sem
hagyták magukat és kemény védekezéssel nehezítették a dolgunkat.
11.40 Zsombó – SzKKSE II. (6:27)
Második ellenfelünk még nehezebb feladatnak bizonyult, gyors
játékkal és kemény védekezéssel jobbnak bizonyultak nálunk. Többen a csapatból megszeppentek a keménységtől, a jövőben azt is
szokni kell. A csapat irányításában szépen helytállt Santana Patrícia,
aki mindkét meccsen gólokat lőtt és jó passzokkal látta el a többieket. Gólszerzők: Gyuris Zsófia, Lajkó Erika, Tóth Laura, László Gréta.
Farsangi kupa – Február 21. Kiskunhalas
A Kiskunhalasi UKSC meghívására vettünk részt ezen a rendezvényen, melyet az U9-es korosztálynak írtak ki. 9.35-kor az FKSE Algyő
csapatával kezdtünk és magabiztos győzelmet arattunk. Mindenki
játszott, még a 2 U7-es korú kislány is. (3:11). 10.15-kor léptünk
pályára a Kiskőrösi NKSZE ellen és újabb siker lett a vége. (8:4).
Utolsó ellenfelünk a házigazda Kiskunhalas UKSE volt, nagy küzdelemben bizonyultunk jobbnak, néha kemény birkózás zajlott a pályán.
A lányok jól játszottak, egy szép kupával és éremmel zártuk a tornát!
Gólszerzők: Gyuris Zs. (10) Tóth L. (2) Lajkó E.(5) Rigó A. (2)Santana
P.(6). A kaput Gárgyán Alina, Tóth Laura, Szalai Vanda és László Gréta védték kiválóan. Avattunk egy újoncot is Turi Regina személyében,
aki első tornáján szépen szerepelt.
U9 fiú forduló eredményei – Március 20 Zákányszék
Zsombó SE - TVSC Sándorfalva 24:13
Zsombó SE - TVSC Deszk 23:7
Mindkét meccsen magabiztosan és sokszor jó játékkal nyertek
a fiúk, mindenki lőtt gólokat és gyakorolhatott . A fordulón jelen volt
Bartók Csaba – volt válogatott játékos – aki megdicsérte a fiúkat.
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PÁLINKAFŐZŐK FIGYELEM, VÁLTOZÁS !
2016. január 1-től változott a jövedéki
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.)
A magánfőzők vonatkozásában az alábbi
változásokra hívom fel figyelmüket.
5. § (1) Jövedéki ügyben – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a vámhatóság jár
el.
(2) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a
magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az előállított
termék jogszabálysértő értékesítését – az
önkormányzati adóhatóság jár el.
64.§.
(6) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást
megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni
a vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat
tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42
térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú
párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább
5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben
legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerez-

het be és legfeljebb ennek megfelelő menynyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző
a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a
tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi
korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.
(7) Egy tárgyéven belül a természetes
személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve
előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak
bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet
előállíttatni, illetve előállítani párlatot.
(8) Amennyiben egy háztartásban több
bérfőzető vagy több magánfőző él, e § (3)
és (6) bekezdéseiben meghatározott éves
mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.
Párlat adójegyet tehát csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés
megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette
a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére. A 2016. évi első igényléskor legalább 5 db adójegyet kell igényelni,
3.500,- Ft-ot kell megfizetni a 942 jelzésű
NAV egyéb termékek jövedéki adója elnevezésű 10032000-01037313-00000000 számú

bevételi számlára banki átutalással, vagy
postai készpénz-átutalási megbízás használatával, illetve lehetőség van a befizetés
teljesítésére készpénzben a megyei/fővárosi
adó- és vámigazgatóság ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben. A magánfőző
adóazonosító jelének feltüntetése, közlése
minden esetben szükséges.
A párlat adójegy igénylést formanyomtatvány felhasználásával a magánfőzőnek a
lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi
adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani. Párlat adójegy megrendelő beszerezhető a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető
a NAV internetes honlapjáról elektronikus,
illetve pdf formátumban is.
Amennyiben a magánfőző a tárgyévben
valamilyen okból nem állít elő párlatot, vagy
a tervezettnél kevesebb párlatot állít elő és
az igényelt és szabályszerűen átvett párlat
adójegyet nem használja fel abban az esetben a megfizetett jövedéki adó nem igényelhető vissza.
Magánfőzőtt párlat továbbra is kizárólag
a magánfőző, családtagjai vagy vendégei
által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék-adóraktár (italgyár, szeszfőzde)
részére értékesíthető.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ ÁLLATORVOSI ÜGYELET – 2016. ÁPRILIS
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2016. április 12-én (kedden) 17 órakor
ülés tart a hivatal Házasságkötő termében,
melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A Képviselőtestület által átruházott hatáskörök gyakorlása – 2015. évben
2) Tájékoztató az Üllési Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
3) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

1%

Az „Üllési Suli” Alapítvány az adófizető
magánszemélyek felajánlásából 158.129 Ft
támogatást kapott a 2015. évben. Az alapító
okiratban megfogalmazott célok elérése érdekében a felajánlott összegből támogattuk
és segítettük a nehéz körülmények között élő
tehetséges tanulóink munkáját és az iskola
szabadidős programjainak megvalósítását.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek,
hogy felajánlásával támogatta és segítette
az alapítvány célkitűzéseit!
Továbbra is várjuk a segítő támogatásukat a 18470160-1-06 adószámra.
az „Üllési Suli” Alapítvány Kuratóriuma

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. április 2-3.
Dr. Tóth Ferenc
2016. április 9-10.
Dr. Papp Zalán
2016. április 16-17.
Dr. Szőke Csaba
2016. április 23-24.
Dr. Müller Károly
2016. április 30.-május 1. Dr. Hursán Mihály

06/20/4763-517
06/20/9739-149
06/30/3245-032
06/30/205-9086
06/30/9986-139

TÁJÉKOZTATÁS

MÓRAHALOM JÁRÁS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ
KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATRÓL
2016. január 1-jétől az 55/2015.(XI.30)EMMI
rendelet 27.§ értelmében, a Mórahalom Járás Közigazgatási területén működő Családés Gyermekjóléti Központ feladata a Járás
Közigazgatási területén készenléti szolgálat
működtetése.
A készenléti szolgálat célja: a Család- és
Gyermekjóléti központ nyitvatartási idején
kívül, krízishelyzet esetére a Járás Közigazgatási területén élő lakosság számára a csa-

ládban és a gyermeknevelésben felmerülő
azonnali
– segítség,
– tanácsadás,
– és tájékoztatás nyújtása
A készenléti szolgálat állandóan hívható telefonszáma: 06/30/257-7243
A telefonszám hívásával a készenlétben lévő
munkatárs szakszerű segítséget nyújt a krízishelyzetben lévő egyén/család számára.
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. áprilisi étkezési
térítési díjak befizetését:

A 2015. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére ajánlhatja fel a lakosság:

április 4-én és 11-én, hétfőn
április 5-én kedden
április 6-án, szerdán
április 7-én, csütörtökön
április 8-án, pénteken

7-13 óráig
7-13 óráig
7-15 óráig
7-13 óráig
7-12 óráig

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

JAVASLATKÉRÉS – DÍSZPOLGÁRI
CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA
Üllés Község Képviselőtestülete „A díszpolgári cím adományozásáról” szóló rendeletét 2008. június 11-én módosította. A módosítás
értelmében az elismerést a testület kétévente adományozza. (legutóbb 2014-ben lett átadva a cím).
A Címmel „a község életében jelentős – a társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a kulturális és a művészeti élet területén nyújtott
– kimagasló tevékenység elismerése történik.
A kitüntető cím átadására Falunap keretében – június 4-én – kerül sor.
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 11/1998/VII.17./Kt.sz.
rendelet 3.§. /3/ bekezdése alapján a díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek: „képviselőtestület tagjai, az önkormányzat
intézményei, civil szervezetek, és a település polgárai.
Megkérném a Tisztelt Lakosságot, hogy a cím odaítélésére vonatkozó javaslatát – rövid indoklással együtt – legkésőbb április
30-ig hivatalomhoz személyesen, illetőleg a hivatal@ulles.hu e-mail
címre, vagy a Déryné Kulturális Központban elhelyezett „Díszpolgári
Cím” feliratú kihelyezett gyűjtőládában jutassa el.
(Eddigi díszpolgáraink:
Dudás Kálmán, Babarczi János, Knapcsek Sándor, Juhari László, Dinnyés Gézáné, Lőrincz János, Ádám András, Kálmán Ferencné,
Dr. Joó András, Paragi Sándorné, Dr. Nyáriné Tajti Anna, Tuczakov
Gézáné, Bálint Antal, Seres Lajos, Mihálffy László)
Nagy Attila Gyula
polgármester
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– 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.)

112 A HÍVÓSZÁM!
Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a CSMRFK
Szegedi Kapitányság Mórahalmi Rendőrőrse a 06/62/581-040-es
telefonszámon csak hivatali munkaidőben, hétköznapokon 08:0016:00 óráig érhető el.
Amennyiben bűncselekmény, szabálysértés áldozatává válnak,
vagy bűncselekményre, szabálysértésre utaló magatartást, körülményeket tapasztalnak, illetve illegális migrációval kapcsolatban kívánnak bejelentést tenni, akkor kérem, hogy haladéktalanul hívják az
ingyenesen hívható 112-es központi segélyhívószámot.
A segélyhívószám tárcsázását követően az illetékes szolgálatot
ellátó kollega a helyszínre irányítja a térségben legközelebb tartózkodó rendőrjárőrt, aki a szükséges intézkedést végrehajtja.
Sürgős esetekben a rendőrség vonalas telefonszámainak tárcsázásával időt veszíthetnek, így kérjük Önöket, hogy a 112-es segélyhívószámot használják segítségkérésre!
Dr. Pőcze Tünde r. őrnagy

KÖSZÖNET
A Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportja köszönetét fejezi ki a lakosságnak a 2015 évi ruha,
cipő, bútor, háztartási eszközök adományaikért a rászorulók részére.
Felajánlásaikat továbbra is várjuk nyitvatartási
időben (kedd: 14-16 óráig, csütörtök: 9-11 óráig),
illetve előre egyeztetett időpontban.
Ez év májusában csoportunk hátrányos helyzetű gyermekeket
szeretne Mórahalomra elvinni a Mini Makett szabadtéri múzeumba
melyhez a lakosság segítségét szeretnénk kérni. Szíveskedjenek jelezni a 30/547-7060 telefonszámon, ha személygépkocsival a gyerekek szállításában tudnának segíteni. Köszönjük segítő szándékukat.
Egri Zoltánné
csoportvezető

www.ulles.hu

TOVÁBB AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÚTJÁN – MEGÚJULT AZ ISKOLA
Befejeződött az üllési általános iskola épületének és tornatermének energetikai korszerűsítése uniós forrás igénybevételével. Az
önkormányzat KEOP-5.7.0/15-2015-0042 számú pályázatával 74 603
433 forintos támogatást nyert a beruházásra. A kivitelezés 2015.
szeptember 14. napjával indult a HungaroSun Bt. együttműködésével és 2015. december 31-én zárult.
A beruházás keretében új hőszigetelt műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, az épületek külső falszerkezetei utólagos 16 cm
vastagságú EPS hőszigetelést, a padlásfödémek pedig 25 cm vastagságú ásványgyapot szigetelést kaptak, új nemesvakolat borítás
mellett.
A fejlesztés hatására az épületek energiahatékonysága nagymértékben javul, ami csökkenti az önkormányzat kiadásait.
Nagy Attila Gyula
polgármester

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET HÍREI
Soros összejövetelünkön az aktualitásokat beszéltük meg. Szerencsésen lezajlott a
gyógytorna és Breimer gépes kezeléses projekt, reméljük mindenki kedve szerint részt
tudott venni rajta.
Férfi tagjaink köszöntötték Nőnap alkalmából a női tagjainkat. A tagdíjak befizetése
folyamatos.
Ez évi programjainkat tervezgettük, a kirándulás helyszíne az Ópusztaszeri Nemzeti
Park, a Feszty Körkép megtekintése. Kellemes beszélgetés után közösen átvonultunk
a március 15- i Ünnepségre, az igényesen
szervezett műsor mindannyiunk tetszését
elnyerte.
Április 8 - án 15 órakor az Alkotó Házba
látogatunk el, Húsvét pótló foglalkozásunk
keretein belül.
Minden régi és új tagunkat szeretettel
várunk.
Lapuné Füredi Andrea
Csoporttitkár
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ÉLETMÓD KLUB HÍREK
Bevezetésként Erika doktornő azt a körkérdést tette fel, hogy ki
hogyan érzi magát.
Egyöntetű megállapítást nyert, hogy a tavasz mindenkire jó hatással van.
Aktuális témánk a vérnyomás és vércukorszint közti kapcsolat.
Eddigi tudásunkra támaszkodva átismételtük a fenti tényezőket szabályozó hormonális mechanizmusokat, hogy jobban megérthessük,
mi miért történik. Egyet értettünk abban, hogy a stressz a vérnyomást és a vércukor szintet egyaránt emeli. Megoldásokat kerestünk arra, hogyan szemlélhessük úgy a világot, hogy jobban érezzük
magunkat. A különböző táplálékok glikémiás indexe (vércukor emelő
hatása) alapján párhuzamba állítottuk a vércukrot kedvezőtlenül és
azt kedvezően befolyásoló ételeket.
Megállapítottuk. hogy Markovics Attila olyan vacsorát készített
ami különlegesen finom, az ajándékozás szándéka miatt nagyon
kedves, boldogságot keltő, és mindamellett cukorbetegek is fogyaszthatják, persze mértékkel. Kellemes beszélgetést folytattunk
arról, hogy mennyire érdemes odafigyelni szokásainkra, és milyen
fontos szerepet töltenek be a mindennapi életünkben. Próbáljuk meg
a jó szokásokat erősíteni, a rosszakat lehetőleg elhagyni. Szó volt
a káros szenvedélyekről és, hogy azok milyen szinten befolyásolják
vérnyomás és vércukor szintünket. Beszélgettünk még az elfogadásról, az életben adódnak olyan helyzetek, melyeket befolyásolni nem
tudunk pl. természeti katasztrófák és vannak olyan történések vagy
betegségek, melyeket a nézőpont megváltoztatásával sokkal könynyebben élhetünk meg, ezáltal kizárjuk a stresszt, javulhat a közér-

zetünk, nem utolsó sorban vérnyomás és vércukor szintünk. A jól
megérdemelt vacsora előtt közösen tornáztunk, hiszen keringésünknek fontos a mozgás.
Ismét nagyon kellemes estét töltöttünk együtt és szeretettel várjuk azokat akik nemcsak olvasni szeretnék hanem megtapasztalni a
fentieket.

Életmód klub diabetikus palacsinta
Tészta:
Vitamill búza finomliszt búzacsírával
Tojás
Szódavíz
Tej
Vaníliás cukor
Só
Olaj
Töltelék:
Reszelt alma
Fahéj
Fruktóz ( gyümölcs cukor)
Öntet:
Olvasztott étcsoki tejjel felengedve
kakaóporos keményítővel sűrítve.
Tetejét tejszínhabbal, dióval díszítjük.
Következő összejövetelünk április 21 csütörtök 15 óra Napos
Piac épületében, téma : önismeret.
Lapuné Füredi Andrea

„MLITEGYENKÍVÁN
A MAGYAR NEMZET.
BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS.”
Ki ne ismerné Kossuth, Petőfi, Landerer,
Táncsics, vagy Batthyány nevét. (és még
sorolhatnám) Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc Magyarország történelmének egyik legmeghatározóbb eseménye,
nemzeti identitásunk egyik alapköve.
A forradalom szélviharként söpört végig
egész Európán. A magyarországi forradalmat indító 1848. március 15.-e jelkép lett:
a kivívott szabadság megőrzésének és az
elvesztett szabadság visszaszerzésének
szimbóluma. A Forradalom célja megvalósult, Magyarország a polgárosodás útjára
lépett.
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A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól,
hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom, határon innen és túl.
A Forradalom tiszteletére rendezett települési ünnepséget március 11.-én, pénteken
délután láthatták az érdeklődők a Déryné
Kulturális Központ Nagytermében.
A műsor az Általános Iskola 7. osztályos diákjainak színvonalas zenés színházi
előadásával kezdődött. Felkészítő tanárok:
Péterné Juhari Ágota és Santana-Cadenáné
Nagy Éva. Ezt követően Nagy Attila Gyula
polgármester úr ünnepi beszédében osztotta
meg a forradalommal kapcsolatos érzéseit,

gondolatait. Majd az összegyűltek dacolva
az időjárás viszontagságaival fáklyás felvonuláson vettek részt, egészen a vásártérig
sétálva. A rendezvényt máglyagyújtás koronázta, melynek szabad, szélben lobogó lángját kicsik és nagyok egyaránt gyönyörködve
csodáltak. Az eső miatt a koszorú a rendezvény keretein kívül került elhelyezésre a Régi
Temetőnél, melyet az Óvodás gyerekek még
délelőtt szépen feldíszítettek saját készítésű
nemzeti színű lobogókkal és virágokkal.
A rendezvényről készült fotók megtekinthetőek a Déryné Kulturális Központ
Facebook oldalán.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

www.ulles.hu
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ELHAGYTAD A HÁZAT
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz,
a tél, a tavasz, de bármilyen szép is,
Nélküled nem lesz ugyanaz.
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk.
Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk.
Kérjük Istent, jól bánjon Veled,
helyettünk angyalok simogassák fejed.
Olyan drága voltál nekünk,
hogy azt nem pótolja senki,
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.
Fájó szívvel emlékezük
Czékus Bence elvesztésének
2. évfordulójára.
Szerető édesanyád, testvéreid és Feri

TÁJÉKOZTATÓ TANYÁK
FELMÉRÉSÉRŐL

A Kormány kiemelt célkitűzésként határozta meg a magyarországi tanyák 2020.
évig villamos energiával történő ellátását.
A tervezett fejlesztéseket egy egységes
és teljes körű felmérés alapozza meg.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal
munkatársai 2016. április 1. és 30. között
a helyszínen végzik el egy fényképfelvételekkel kiegészített adatlap kitöltésével.
Az országos felmérés sikere érdekében
számítunk valamennyi érintett lakos segítő
közreműködésére.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a felmérést végző munkatársak minden esetben
fényképes megbízólevéllel igazolják magukat.
Csongrád Megyei Kormányhivatal

ÜLLÉSI KÖRKÉP
LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat,
hogy az Üllési Körkép áprilisi számának
lapzártája:
2016. április 18-án, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.
hu e-mail címen – HÉTFŐN 12 óráig –
lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő
betartását.
Köszönjük!
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EBZÁRLAT
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala (továbbiakban: Hatóság) CS-031/01/372-2/2016. ügyiratszámú
levelében ebzárlatot és legeltetési tilalmat
elrendeléséről határozott.
A zárlat Csengele, Pusztaszer, Baks,
Kistelek, Balástya, Ópusztaszer, Forráskút,
Zsombó, Bordány, Pusztamérges, Ruzsa, Zákányszék, Öttömös, Mórahalom, Ásotthalom
és Üllés települések közigazgatási területeire
vonatkozik.
A zárlat időtatama: 2016. április 2 –
2016. április 22. napjával bezárólag
Az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje alatt az alább leírtakat hiánytalanul be
kell tartani:
– Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén
minden kutyát, macskát elzárva, illetőleg

a kutyákat megkötve úgy kell tartani, azok
más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák megkötését mellőzni lehet, ha állatok onnan
nem szökhetnek ki;
– a kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
– a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező kutyát, vagy macskát csak a
hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni;
– érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező vadászebek, fegyveres erők
és fegyveres testületek ebei, katasztrófa-mentő ebek, segítő és terápiás ebek,
valamint a látássérült embereket vezető
ebek rendeltetési céljuknak megfelelő
használatuk idejére mentesek a korlátozás alól;

TAVASZI TÁNCKAVALKÁD
Az Üllési Fonó Néptáncegyüttes sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
2016. április 16-án 18 órakor kezdődő néptánc műsorára.

Cibere csoport (Üllés)
Csicsergők csoport (Üllés)
Erdélyi Luca énekes (Üllés)
Rézhúros banda (Üllés)

A műsorban fellépnek:
Kikerics csoport (Mórahalom)
Fürtöcske csoport (Magyarkanizsa – Szerbia)
Turbolya csoport (Magyarkanizsa – Szerbia)
Cserfes leánykar (Magyarkanizsa – Szerbia)
Ficergők csoport (Üllés)

Belépőjegyek a helyszínen vásárolhatók
500 Ft áron. A bevételt a gyerekcsoportok
táncruháira fordítjuk.
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A műsor után táncházat tartunk!

– a felsorolt területeken tilos továbbá a legeltetés;
– az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok öszszevezetésével járó rendezvény nem tartható;
– az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket
hatósági megfigyelés alá kell helyezni az
ebzárlat időtartamára.
Amennyiben a határozatban foglaltak
végrehajtása maradéktalanul nem teljesített,
élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabásáról dönt a Hatóság.
(a Hatóság teljes határozata a www.
ulles.hu honlap Kezdőlapján, valamint az
Üllési Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
olvasható. )
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

www.ulles.hu

Pünk
kösdi gyalogos
zarándoklat
Üllés és Pálosszentkút között
Időp
pont: 2016. május 14.
Indulás: üllési templomkert
Táv: 44 km

É: 19:00

I: 16:00

É: 15:40

I: 12:10

Étkezés: önellátó
Visszaút: autó vagy busz
Részvétel saját felelőssségre!

É: 11:40
I: 9:40

Jelentkezés: 2016. április 20--ig

Jó utat!

É: 9:20

I: 6:00

További információk:
Tóth Tamás
Farkasné Paragi Éva
+36-30-915-9161
+36-30-394-9433
totht.ulles@gmail.com
© TB&TT - 2016.

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

9

www.ulles.hu

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY A 2016/2017-ES NEVELÉSI ÉV
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
a) Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2016/2017-es nevelési
évben
A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével,
a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Felvehető:
– aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
– a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező három éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.

ISKOLAI HÍREK
I. Beiratkozás a 2016- 2017- es tanév
első osztályosainak
Ideje: 2016. április 14. (csütörtök)
8.00 – 19.00 óra között
2015. április 17. (péntek)
8.00 – 15.00 óra között
Szükséges dokumentumok:
– lakcímkártya
– iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
– óvodai szakvélemény
– iskolaérettségi szakértői vélemény
– Szakértői Bizottság szakértői véleményeSNI 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.
Sárközi Emília
iskola tagintézmény-vezető
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Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az
évközbeni felvételi igényeket (azokra a
gyermekekre vonatkozik, akik a 2016. augusztus 31-e után töltik be a 2,5 életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a
fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az
óvodában.
Előfelvételivel felvehető az a gyermek,
aki a nevelési év időtartama alatt betölti a
2,5 életévet és felvétele munkahely, vagy
családi okok miatt indokolt.
b) Az óvodai beiratkozás időpontja:
2016. április 25-26-27-én 8-16 óráig
Helye: Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
6794 Üllés Dorozsmai út 10.
c) A gyermek óvodai beíratásához
szükséges közokiratok, dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
– a gyermek TAJ kártyája

– a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványa
– gyermek esetleges betegségeit igazoló
dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési
igényről
– szakvélemény,
beilleszkedési-tanulásimagatartási zavar megállapításáról szóló
szakvélemény,
– az étkezési térítési díj megállapításához a
gyermekvédelmi kedvezményről, tartós
betegségről,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén
családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
A fenntartói közlemény teljes szövegét a
www.ulles.hu honlap Kezdőlapján, valamint
az Üllési Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvashatják.
Marótiné Hunyadvári Zita
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde vezetője

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!
Tájékoztató adatkezelésről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy
a Fontos Sándor Általános Iskola (továbbiakban: iskola) területén az épületen belüli,
illetve az épületen kívüli mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel (továbbiakban:
kamerákkal) figyeljük, mely során személyes
adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulás
önkéntes, ráutaló magatartással történik.
Ön az iskola területére történő belépéssel
és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a
képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez. A
megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az iskola területén tartózkodó
személyek életének, testi épségének, valamint az iskola területén tartózkodó személyek, továbbá az iskola használatában álló
vagyontárgyak védelme. Ennek keretében
cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben
bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás
keretében felhasználásra.
A képfelvételeket az iskolában lévő kamerák központi felvevő egységén 3 munkanapig tároljuk. A kamerarendszert az iskola
működteti.
Az iskola épületén 16 db kamera került
kihelyezésre:

ebből
– 8 db az épületen kívül, az épület 4 külső
homlokzati falán
– 4 db a belső udvarban szétszórva,
– 2 db a tornaterem falán
– 1 a kerékpártároló és terem bejárat felé,
– 1 db a műfüves pálya felé
– 2 db az épületen belül - földszinti aula és
folyosó.
A kamerák pontos elhelyezéséről és az
általuk megfigyelt területről az adatkezelési
szabályzatból informálódhat.
Bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy kérelmezheti
a) ájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A kérelmeket az igazgatónak lehet benyújtani.
Az adatkezelési szabályzat elérhető az
iskolatitkárságon, letölthető az iskola honlapjáról
Üllés, 2016.03.16.
Sárközi Emília
tagintézmény-vezető
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
2016. 02.18-án már tavasz varázsolódott az óvodába. A Ficánka
csoport szervezésében Medve délutánon vehettünk részt. A délután lebonyolítását a Ficánka gyerekek, Marika, Icu és Kata óvó néni valamint
Mónika dajka néni segítette. A tornaszoba gyönyörű erdővé varázsolódott, ahol méhek repkedtek és sok-sok mackó nyalogatta a mézet!
A medve barlangjába a nyomokat követve bújtunk, majd finom
erdei piknik várt ránk. Az ügyes medvét halacskákkal etettük.
Miután egy kicsit megpihentünk medve álarcot készítettünk majd
vadászatra indultunk. A délután zárásaként medve táncot lejtettünk.
Köszönet illeti a Ficánka csapatot és köszönjük Fodorné Bodrogi
Juditnak a finom medve csemegét.
A Mókusok:

támogatóinknak, a Kedves Szülőknek, Vállalkozóknak, hogy hozzájárultak a célunk eléréséhez.
A gyönyörű bútort a BOZSITY BT. készítette, egyedi kialakítással,
a kihasználható helyhez méretre szabva. Köszönjük a BOZSITY BT.
dolgozóinak a pontos, esztétikus kivitelezést!
Természetesen nemcsak a bútorra jutott az Est bevételéből! (A
Gyermeknapunk szervezés alatt van, csupa TITOK övezi!) Illetve még
decemberben gépparkkal bővült az Óvoda. Az egyensúlyérzék, mozgáskoordináció fejlesztésére használható géppark intézményünk minden
korosztálya számára kiváló. Az új Futóbiciklik és a Bobo Car járgányokat
nagy örömmel használják a gyermekek. A Bobo Car nem igényel akkumulátort az energiaforrás maga a gyermek, a kormány és a felsőtest
mozgatása szükséges a haladáshoz. Csuda jó móka! Köszönjük szépen!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

A Cicák:

A Szervező Ficánkák:

TISZTELT SZÜLŐK!

A Szamócák:

BESZÁMOLÓ...
2015.11.14-én a XX. Jótékonysági Estet tartottuk. Ekkor már
tudtuk, hogy a Szamóca csoport folyosójára szeretnénk öltözőszekrényt „varázsolni” az Est bevételéből! Ma már elmondhatjuk, hogy
ez sikerült. Elkészült és már be is lakták a kis Szamócák. Köszönjük

Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a bölcsődei beiratkozás
ideje 2016. április 25-én (hétfőn), 26-án (kedden), 27-én (szerdán)
8.30-16 óráig lesz a bölcsőde épületében.
Kérjük a csoportlétszámok kialakítása miatt mindazon gyermekek beíratását, akik az idén, ill. 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
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KUTYAKOZMETIKA
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FÁTYOLFÓLIÁK

Bontás – fültisztítás – karomvágás,
fürdetés – nyírás – trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig; 1.000 Ft)

RÉGI ÁRAKON !!!

AGRYL®3JP



Árlista + több info: www.kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.: 06/30-304-21-58
Magyar, English, Deutsch, Nederlands
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NOVAGRYL®3JP

Kiváló gene kájú, VAKCINÁZOTT, ELŐNEVELT



csibét állatorvostól rendeljen.
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06/30/360-6662
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Fenti fogyasztói áraink a meglévĘ készlet erejéig érvényesek!
ÉrdeklĘdjön a részletekrĘl üzleteinkben !
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK

APRÓHIRDETÉS
1 hektár lucerna eladó. Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Eladó 116x87 cm ablak, kályhák, gáztűzhelyek, turbogrill, hűtők,
tetőcserép, mázsa, szőlőprés+ daráló, nagy stelázsi, 2 db asztal,
fotelek, vastragacs, hosszú létrák, permetezők, villany fűnyírók,
szekrény, 2 db heverő, szőnyeg.
Érdeklődni: 62/291-054
--------------------------------------------------------------------------------------Móra Ferenc utca 43. szám alatti építési telek – alap-lábazattal
eladó! Érdeklődni: 06/30/573-1020
--------------------------------------------------------------------------------------Üllésen faluhoz közeli
2,1 ha szántó
0,7 ha rét
művelési ágú földterület eladó.
Érdeklődni: 06/30/557-3949
--------------------------------------------------------------------------------------Üllés központjában családi ház eladó! Érd. 06/70/375-8831
--------------------------------------------------------------------------------------Üllés külterületén Barna tanya jobb oldali bejárójánál 1,2 hektár
föld szabadon felhasználható engedéllyel, hosszabb távra kiadó,
vagy eladó.
Érdeklődni: 06/62/498-192

Szekeres Jánosnak és Gődér Laurának
február 16-án – 2910 grammal – Gergely
nevű,
Fodor Tamásnak és Savanya Hajnalkának
február 25-én – 3950 grammal – Tamás
nevű,
Palcsók Lászlónak és Csányi Tímeának
március 10-én – 3320 grammal – Dóra
nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Zádori Zsolt üllési és Papp Gabriella Tünde ruzsai lakosok március
12-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
HALÁLOZÁSI HÍREK
Patik Imre február 20-án elhalálozott (élt: 70 évet)
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

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

