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BESZÉLGETÉS NAGY ATTILA GYULA POLGÁRMESTER ÚRRAL
Polgármester úr, 2014. óta polgármesteri tisztsége mellett a Csongrád
megyei közgyűlés tagja is. Milyen lehetőségeket lát a megyei szerepvállalás
kapcsán?
Igen, 2014-ben választottak megyei
képviselőnek és azóta mondhatom, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem Csongrád megyéről és településeiről. A Megyei
Közgyűlés legfontosabb feladata jelenleg a
területfejlesztés, hiszen az önkormányzatok,
civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit
tartalmazó Integrált Területi Program öszszeállítását a megyei önkormányzat végezte
és a közgyűlés hagyta jóvá. Mint a Megyei
Területfejlesztési Bizottság elnöke, részt veszek olyan döntési folyamatokban, melyek
a megyei fejlesztési irányvonalat jelölik ki
az elkövetkező évekre vonatkozóan. Képviselői munkám során igyekszem a Csongrád
megyei települések mellett természetesen
kiemelt figyelmet fordítani Üllésre, ami az
elkövetkezendő években látható is lesz a
településen.
– Mi alapján dől el, hogy milyen terület fejlesztését célozza egy-egy beruházás Üllésen?
Elsősorban a lakosság formál véleményt
a fejlesztési elképzelések tekintetében, valamint minden újonnan megnyíló pályázatnál
tervezőasztalhoz ülünk. Az Üllésen zajló beruházások az Uniós és hazai, rendelkezésre
álló források alapján, terjedelmük, illetve
egymásra épülésük miatt nem egyszerre,
hanem folyamatosan valósulnak meg, a
lakosok igényeit és a lehetőségeket figyelembe véve. Vannak beruházások, amik
több évre nyúló összetett koncepció részegységei. Például a horgásztó és környéke.
Ott először is kerékpár utat kellett építeni,
majd az erdei iskolát fejlesztettük, pihenőparkot alakítottunk ki, körben áramvételi
lehetőségeket alakítottunk ki, valamint a
legfontosabb: egészséges ivóvíz hálózatot
vittünk oda, ami feltétele a további turisztikai fejlesztéseknek.
Az utóbbi évek egyik legfontosabb fejlesztési iránya az intézmények hőszigetelése, energetikai korszerűsítése, intézményi
napelemrendszer kiépítése volt, melynek
legfőbb következménye az Önkormányzat
rezsiköltségeinek nagymértékű csökkenése, emellett a település esztétikus, modern
arculatának kialakítása. Ez a folyamat még
nem zárult le: hátra van az Általános Iskola
fűtés és elektromos hálózat felújítása, napelemes és a hőszivattyús rendszer kiépítése,
az Önkormányzati Konyha napelemmel történő ellátása, ezekre beadott pályázataink
vannak.
– Korábban a Körképben olvashattuk, hogy mint Adósságmentes Település,
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újabb utak aszfaltozására lesz lehetőség.
Ennek megvalósulása mikorra várható?
Adósságmentes település alatt természetesen adósságmentes önkormányzatot
kell érteni. A jól tervezett, átgondolt gazdálkodásunknak köszönhetően Üllésen nem volt
szükség működési hitel felvételre, emiatt
korábban közel 112 millió forintos támogatásra pályázhattunk. Ennek eredményeként
újabb belterületi utak kerülnek aszfaltozásra,
ennek előkészületei már folyamatban vannak, rövidesen a gyakorlati megvalósítás is
kezdődik, valamint a polgármesteri hivatal
konvektoros fűtését cseréljük le központi
fűtésre. Most azonban újabb lehetőséget
kaphatunk, mint adósságmentes település.
Az újabb pénzügyi forrásból a temető teljes
rekonstrukciója és bővítése valósulhat meg.
Itt szeretném hangsúlyozni, hogy erre nem
számítottunk, de azt gondolom, Üllés kiérdemelte.
– Sok fiatal városokban telepszik le,
vagy külföldre megy. Van valamilyen akcióterv családok helyben tartására?
Az állami támogatási formák mellett, a
településen 2015. október 1-jétől indult a
fiatal családok számára nyújtott Lakáscélú
Önkormányzati támogatás, mely az otthonteremtéshez nyújt segítséget: maximum 1
millió forint kamatmentes kölcsön, a vásárolni kívánt ingatlan 20%-ig, és 200.000.- forintig terjedő vissza nem térítendő támogatás.
Ebben a programban legalább 5 éve helyi
lakcímmel rendelkező gyermeket vállaló családok számára további támogatást nyújtunk.
Örömmel veszem, hogy nagyon népszerű,
eddig 11 család részére ítéltünk meg támogatást és sokan érdeklődnek. A családok
helyzetének könnyítésére az Óvoda és Bölcsőde is folyamatosan fejlődik. Egy jelenleg
beadott tender az Óvoda saját konyhájának
felújítását célozza meg, valamint eszközállománya fejlesztését tűzi ki. Ezek mind segítik
a helyben maradást, ideköltözést.
– Külterületen élők számára milyen
újítási lehetőségek vannak, melyek a
komfortosabb életet segítik elő?
Megtörtént az Üllési tanyavilág villamosítási felmérése, ami azt mutatja, hogy a
környékbeli tanyák jól ellátottak elektromos
árammal.
Más területeken történtek beruházások: Elkészült az ivóvízhálózat kiépítése
Síposmalomig, valamint megújultak a buszmegállók, helyenként napelemes közvilágítással is bővültek. A tanyán élő lakosság
biztonságérzetének növelésére a már meglévő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
mellett kísérleti jelleggel „Tanyaőr program”
– elektromos jelzőrendszer kerül kiépítésre.
A későbbiekben majd az Önkormányzatnál
lehet igényelni egy jelzőberendezést, mely

a vészgomb megnyomásával 1,5km-re kiterjedő hangjelzést ad, illetve jelzést küld a
Mezőőrnek, aki segítséget nyújt, vagy szükségszerűen értesíti a polgárőrséget, rendőrséget.
– Üllés Önkormányzata sok pályázaton vesz részt, szinte mindig van valamilyen építkezés. Mire számíthatunk a közeljövőben?
Igen, sok beadott pályázatunk van,
ami támogató döntésre vár, így az
egészségház, vagyis az orvosi rendelők
bővítése, fejlesztése, tornaterem fejlesztése, csapadék elvezető csatorna
építése, iskola energetikai fejlesztése,
óvodai eszközbeszerzés,szociális alapfeladatok fejlesztése stb. Illetve vannak előkészítés alatt álló fejlesztések is, mint az
új ipari terület kialakítása, vagy a temető
bővítése, fejlesztése, sport infrastruktúra
fejlesztése.A fenti beruházásokra összességében eddig több mint 300millió forint
támogatásra pályáztunk eddig. Megyei
képviselőként ismerve a terület specifikus
értékelési szempontjait, bízom benne, hogy
ezek terveink szerint megvalósulnak. Mindezek mellett természetesen nem dőlhetünk
hátra elégedetten, hiszen számos feladattal kell megbirkózni az intézményeink mindennapi fenntartása, illetve a törvények
módosítása, új szabályozásoknak való
megfelelés kapcsán, viszont továbbiakban
is kihasználunk minden lehetőséget, annak
érdekében, hogy Üllés tovább haladjon a
fejlődés útján.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ
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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT!
A Képviselőtestület az elmúlt időszakban
2 ülést tartott.
A 2016. június 21-i rendkívüli, nyílt testületi ülésen a képviselők döntöttek:
– Dr. Ország Orsolya és Dr. Csonka
Erika háziorvosi alapellátási tevékenységre
szóló egészségügyi feladatellátási szerződésének módosításáról. A szerződésmódosítást az Egészségház felújítását célzó pályázat benyújtása, illetve a szerződéskötés
óta eltelt jogszabályi és egyéb változások
indokolták.
– Az önkormányzati feladatellátását
szolgáló fejlesztések támogatásáról. Sikeres
pályázat esetén a tornaterem parketta csiszolása és lakkozása, az öltözők és mosdó/tusoló helyiségek teljes gépészeti- és építészeti
felújítása, a belső nyílászáró cserékkel, újra
festés-mázolással, tejeskörű villamos hálózat
rekonstrukcióval és az aszfaltos kézilabda pálya javítási munkái mellett az általános iskola
tornaterme és a hozzá kapcsolódó kültéri aszfaltos kézilabda pálya kerülhet felújításra.
A 2016. június 28-i soros, nyílt ülésen a
képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulása, Forrás-4 Szennyvíz-Közmű
Önkormányzati Társulás és a Mórahalom és
Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ és a Támogató Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról,
– a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgálat 2015. évi működéséről szóló
beszámoló elfogadásáról,

– a hulladékgazdálkodási tevékenység
ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés módosításáról. A szerződésmódosítást
a 2016. július 1-jétől hatályos törvénymódosítás tette szükségessé és kötelezővé.
– önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatását célzó pályázat benyújtásáról. Sikeres pályázat esetén az önkormányzati konyha melléképületei kerülnek felújításra,
új funkciókkal való megtöltés mellett. A tervek szerint kialakításra kerül egy zöldség/
gyümölcs hűtő, zsúrkocsi tároló, mosókonyha és szárító helyiség kerülnek kialakításra,
illetve konyhai kis- és nagygépek, éttermi
berendezések kerülnek beszerzésre.
– települési önkormányzatok rendkívüli
szociális támogatásának igényléséről,
– Óvoda melletti épület megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozataláról. Az
ingatlant a Képviselőtestület 4 millió Ft-os
áron vásárolta meg.
– a Babarczi János féle ingatlan (Dorozsmai út 55.) melletti telkek vásárlási
szándékáról,
– a polgármester előző időszakban történő szabadságolásáról készült tájékoztató
elfogadásáról.
A képviselők a nyílt ülés keretében
– módosították a települési szilárd és
folyékony közszolgáltatásról szóló 21/2013.
(XII.12.)önkormányzati rendeletet. A rendeletmódosítást törvényi változások tették
kötelezővé.
– megalkották a nagyközség címeréről,
zászlajáról, pecsétjéről, a településnév használatáról szóló rendeletet.
– hatályon kívül helyezték a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 20/2013.
(XII.12.)rendeletet. A törvénymódosítás értelmében az e tárgykörben alkotott helyi rendeletek 2016. június 30. napjáig hatályban kell,
maradjanak, az azokat megalapozó felhatalmazás július 1-jén – a jelenleg hatályos törvény hatályon kívül helyezésével - szűnik meg.

A képviselők zárt ülést is tartottak.
A képviselők döntöttek a Képviselőtestület által a védőnői munkakörre kiírt álláspályázatok elbírálásáról. A képviselők a pályázati feltételeket, illetve az előnyt jelentő
tényezőket is figyelembe véve Kelenczés
Anikó üllési lakost nevezték ki 2016. július
1 – 2017. augusztus 31-ig – határozott időtartamra – heti 20 órás munkaidőben.
A testület áttekintette 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 képviselők döntöttek a Dorozsmai út
82/3. számú bérlakás bérletére benyújtott
pályázat elbírálásáról.
A testület 4 db lakáscélú támogatás odaítéléséről is döntött, az igénylőknek összesen 800.000 Ft vissza nem térítendő támogatást, valamint 3,1 millió Ft kamatmentes
kölcsön kifizetését javasolta.
(a Képviselőtestület június 21-i és 28-i
nyílt ülések előterjesztéseit a http://www.
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuletiulesek-anyaga-eloterjesztesek/2016-ev
link alatt, a június 21-i és a június 28-i
nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a http://
www.ulles.hu/kepviselotestulet/2016kepviselotestuleti-jegyzokonyvek link alatt
olvashatják.
(A fenti a rendeleteket elektronikusan
Üllés nagyközség honlapján a http://www.
ulles.hu/rendeletek link alatt, illetve nyomtatásban a Községi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén, valamint Ügyfélszolgálatán tekinthetik meg.)
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – 2016.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI

AUGUSZTUS

KEDVEZMÉNY TERMÉSZETBENI
TÁMOGATÁSA

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. augusztus 5-7.
2016. augusztus 12-14.
2016. augusztus 19-21.
2016. augusztus 26-28.

Dr. Hursán Mihály
Dr. Papp Zalán
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Szőke Csaba

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 20/A. § szerint azon gyermekek, akik 2016. augusztus 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 5.800 Ft értékű természetbeni támogatásban részesülnek
Erzsébet-utalvány formájában.
Az utalványokat az Üllési Polgármesteri Hivatal pénztárában –
ügyfélfogadási időben, középiskolai - és felsőoktatásban résztvevők
tanulói jogviszony igazolásával – lehet felvenni 2016. augusztus 29.
napjától.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ „ÜLLÉSI TALENTUM” ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Üllés Nagyközség Képviselő-testülete –
a „Üllési Talentum” ösztöndíj megalapításáról, a felsőoktatási intézményekben tanulók
támogatásáról” szóló 17/ 2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet alapján felhívást tesz
közzé a felsőoktatásban tanulók számára.
(a rendelet elérhető a www.ulles.hu/Rendeletek oldalon)
A rendelet alapján az önkormányzati
ösztöndíjra jogosult a tanuló, ha szociálisan
rászoruló, Üllés Nagyközségben állandó lakcímmel rendelkezik, valamely felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és 25. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte
be, az első diploma megszerzéséig.

A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
„4.§ Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
(1)
a) első évfolyamos pályázó esetén a
hallgatói jogviszony létesítésének
igazolása; és a középiskolai bizonyítványa záró évfolyamának az átlageredménye a 3,5 átlagot eléri,
b) magasabb évfolyamokon a pályázat
benyújtását megelőző szemesztert
legalább 3,5 átlag-eredménnyel fejezte be,
c) aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában
meghatározott rászorultsági feltételeknek megfelel.
(2) A rászorultság vizsgálata az alábbi
szempontok figyelembevételével történik:

a) az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg,
b) akinek családjában a lakhatást és
megélhetést szolgáló vagyontárgyakon felüli ingó- és ingatlan vagyona,
vagyoni értékű joga a 2 millió Ft-ot
nem haladja meg.
5. § Az elbírálásnál előnyt jelent:
(1) első évfolyamos pályázó estén:
a) országos tanulmányi versenyen
helyezés elérése,
b) átlagot meghaladó kulturális,
sportteljesítmény igazolása,
(2) magasabb évfolyamokon, aki:
a) szakterületén kimagasló eredményt ért el,
b) kutatómunkában vett részt,
c) tudományos publikációval rendelkezik, vagy
d) más módon kiemelkedő tevékenységében.
(3) A pályázat elbírálásakor előnyt élvez
továbbá a pályázó, ha
a) családjában az eltartott családtagok száma 3 vagy több fő
b) eltartója, szülője tartósan beteg,
rokkantnyugdíjas, vagy egyedülálló
c) gyermeket nevel
d) kollégiumi ellátásban nem részesül.

A pályázatot a hallgató az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a kötelező
mellékletekkel együtt 2016. szeptember
30-ig nyújthatja be az Üllési Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy postai
úton. (a határidő elmulasztása jogvesztő) A
formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető a
http://www.ulles.hu/index.php/ugyintezesletoltheto-nyomtavanyok linken.
A pályázathoz minden esetben csatolni kell:
a) önéletrajzot,
b) ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást vagy
hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
c) a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát, és
d) egyéb, az érdemi döntést elősegítő
igazolásokat
e) Felsőfokú tanulmányait ez évben
megkezdő pályázónak csatolnia kell
a tizenkettedik év végi bizonyítványának másolatát
f) Felsőfokú tanulmányokat folytató
pályázónak csatolnia kell az előző év
végi eredményéről szóló hiteles igazolást.
A pályázatról, a támogatás mértékéről a Képviselőtestület dönt 2016. év október 31-ig.

6. § Nem részesülhet támogatásban az
a hallgató, aki az üllési, vagy más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban
részesül.”

EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy idén október 10 - október
14-e között (5 nap) lakosaink részére ismét lehetőséget nyújtunk
tüdőszűrésen, rákszűrésen, különböző szűrővizsgálatokon való részvételre.
Mindenkit arra kérünk, hogy saját egészsége érdekében vegye
igénybe a szolgáltatásokat. A hét részletes programját minden családhoz szórólapon juttatjuk el.
polgármester,
egészségügyi és szociális dolgozók
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A támogatás mértéke: Az ösztöndíj 6.000
Ft/hó összegig terjedhet.

Nagy Attila Gyula
polgármester

II. SZÁMÚ
HÁZIORVOSI
RENDELŐ
NYITVA TARTÁSA
Szeptemberig nyári munkarendünk a következő:
rendelési idő minden nap 7:30-tól 11:30-ig.
A teljes rendelési időben a rendelőben munkatársaimtól személyesen, vagy telefonon, azon kívül a 16 óráig készenlétet adó orvos
elérhetőségéről a rendelő ablakán kifüggesztett táblán tájékozódhatnak.
2016.08.08-tól 08.19-ig szabadságon leszek, ez idő alatt Dr.
Kamenik Henriett helyettesít.
Mindenkinek élményekkel teli, szép nyarat kívánok!
Dr. Csonka Erika

www.ulles.hu

AZ ÜLLÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNETE
Üllés Nagyközségi Képviselőtestület 2016. február 9-i
ülésén megalkotta „A 2016. évre vonatkozó igazgatási
szünet elrendeléséről” szóló 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendeletet.

TESTÜLETI ÜLÉS
LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2016. augusztus 30-án
(kedden) 17 órakor ülés tart a
hivatal Házasságkötő termében,
melyre meghívja a település lakosságát.

A rendelet értelmében az Üllési Polgármesteri Hivatal
nyári igazgatási szünete:
2016. augusztus 15. napjától 2016. augusztus 19.
napjáig tart (5 nap)
A fenti időszakban az ügyfélfogadás szünetel, a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Üllési Kirendeltsége a fenti időszakban a
megszokott ügyfélfogadással várja Ügyfeleit.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Napirendek:
1) Csigabiga Óvoda és Bölcsőde feladatellátása és
működése
2)Beszámoló határszemléről
3) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester
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A JURTA TÁBOR

LÚD-TOLL

Nagyon vártuk a jutalom táborunkat, amit a „Mesélj Európa!” versenyen nyertünk, mivel
az 5-6. osztályosok kategóriájában, három megye angolnyelvi színjátszói közül a mi csoportunk lett az első. Sajnos Ricsi, a csapat egyik tagja lebetegedett, ezért Patrícia jött el velünk,
aki egy másik angol nyelvi versenyen, a „Könyv-Papír-Olló”-n szerepelt kimagaslóan.

MEMENTÓ…
S. DUDÁS MÁRIA

Június 27-én indultunk a lajosmizsei Jurta táborba, ahol megismerkedtünk a táborvezetőkkel, a másik nyertes csapattal. Miután kipakoltunk, megválasztottuk a törzsünk nevét,
ami „Vándor sárkányok” lett. Az első nap délutánján sütögettünk és játszottunk a másik
csapattal.
A másnap reggelt jogával kezdtük, ami minden nap volt. Reggeli után megérkeztek az
angol tanárok, Lívia kecskeméti nyelviskolából és Mark, aki Londonban él. Velük játszottunk
és beszélgettünk, természetesen angolul. Mivel ez egy önismereti tábor volt, délután a félelemről beszélgettünk. Aztán elégettük a félelmeinket, és hogy erről meggyőződjünk este
elmentünk egy bátorság próbára.
A harmadik napon délelőtt elmentünk túrázni a környékre, és közben „sikeresen” eltévedtünk. Végül visszataláltunk, de a bolyongásunk három órán keresztül tartott. Ebéd után
foglalkozás volt, ahol kiválasztottuk a saját totemállatunkat, majd ránk festették.
Csütörtökön a foglalkozás után pizzát és kürtős kalácsot készítettünk. majd játszottunk
és este eljött hozzánk a „Mosolyra hangolók” zenekar és a tábortűz mellett zenéltünk, majd
jó későn lefeküdtünk.
Az utolsó napra már csak a pakolás és a búcsúzkodás maradt.
Nagyon jól szórakoztunk ez alatt az öt nap alatt és jövőre is keményen fogunk dolgozni,
hogy újra eljöhessünk.
A „Troupers”: Ágoston Lili, Farkas Tekla, Gyuris Noémi, Péter Csilla és Santana C. Patrícia
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Büszke méltósággal ível
Négy égtájunk felé,
Hála és tisztelet
Formálta egésszé,
Őrizve emlékként
Sok-sok dicső nevet,
Hisz ők tanítottak
Jóra gyermekeket.
Életre szóló hivatás
A pedagógus pálya
Hintett szómagokat
Olykor kudarc várja,
Talán évek múltán
Eredmény jő rája,
S minden jó tanítást
Siker koronázza.
Hálás tisztelettel nézzük
E felírt neveket,
Emlékoszlop előtt
Hajtsunk némán fejet,
Öreg diákként is
Szívünkben szeretet,
Vezéreljen minden
Itt tanult gyereket.

www.ulles.hu

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
A Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézménye 2016. július
7.-én nyílt napot, és a Generációk napját tartotta meg. A Generációk
Napja idén negyedik alkalommal került megrendezésre, amelynek
célja az idősek és a fiatalok közötti úgynevezett „generációs szakadék” csökkentése. Idén a program a virágok köré épült: az idősek és
a gyerekek együtt készíthettek cukorvirágot, origamizhattak tulipánt,
különböző virágos kifestőket színezhettek, és sokféle társasjátékkal
játszhattak. Egy Üllési őstermelőnek köszönhetően a résztvevők
őszi-és sárgabarackot fogyaszthattak el a rendezvény végén, amelyet időseink készítettek elő. Köszönjük neki a sok finom barackot,
és köszönjük a rendezvény megvalósításában való közreműködést
Matuszka Erikának!
Tóth Károlyné
Családsegítő
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

Június 17-én az Üllési Horgásztónál tóparti pikniken vettünk részt
az idősekkel. Meghívásunkat elfogadva Polgármester úr is tiszteletét tette nálunk. Az idő kegyes volt hozzánk, szép napos időben volt
részünk. Az ügyes kezeknek köszönhetően hamar elkészült a gulyásleves, ami nagy sikert aratott, illetve néhányan házi készítésű süteménnyel koronázták meg az ebédet. Ebéd után pihentünk, társasjátékoztunk, beszélgettünk, majd néhány időssel együtt körbekerültük
a tavat. Fáradtan, de jókedvűen és élményekkel telve tértünk haza,
jövő nyáron megismételjük ezt a sikeres programot.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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EGYÜTTMEGYMÁSÉRT
EGHÍVÓ

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK

A Máltai Szeretetszolgálat Üllési csoportja
és az üllési Egyházközösség
2016. szeptember 17-én 14 órától

Szeretettel várunk mindenkit, hogy ezt a
szép délutánt együtt tölthessük!
a templom kertben családi napot rendez,
melyre szeretettel
várjuk a családokat és minden kedves
érdeklődőt.
Ízelítő a programokból:
14:00 megnyitó
14:00 – 17:00
– filmvetítés
– szeretet és lelkiség együttműködik gyerekeknek és felnőtteknek
– családi vetélkedők
– cserkészélet megismerése
– arcfestés, kézműves foglalkozások,
segway-jel barátkozás és még sok más
játék kipróbálása.
17:00 gitáros záró szentmise közreműködik
18:00 vacsora, amit Szalai Géza és csapata
készít el

Szeretnénk megkérni a lakosságot, vállalkozókat, civil szervezeteket, képviselőket arra,
hogy amennyiben módjukban áll támogassák rendezvényünket.
A felajánlásokat Egri Zoltánné (Kati) –
0630-5477-060 és Farkasné Paragi Éva
– 0630-394-9433 fogadja. Ez lehet ígéret,
gyümölcs, zöldség, pénz, hús, sütemény, …
bármi amit jó szívvel adnak.
Töldődjünk fel együtt testileg és lelkileg!
„Minden alkalommal,
amikor önzetlenül adunk,
számunkra is tágasabbá
válik a világ”
Szervezők

Lapuné Füredi Andrea
csoporttitkár

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Köszönetet mondunk Barni apukájának, Bigors Ervinnek a 4 éves
munkájáért.
A focistákat, amikor csak tudta, elvitte a meccsekre, az idejét
velünk töltötte. A papírgyűjtésre is rengeteg papírt hozott, az ezért
kapott pénzt az egész osztályunk kiadásaira fordítottuk. Hálás köszönet a sok munkájáért a 4. osztály nevében:
Ágoston Mendel
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Júliusi összejövetelünkön meglátogatott
bennünket Hódi Gábor az új MCSME vezetőségi titkára. Beszámolt az új vezetőségről,
annak terveiről a jövőre nézve. Válaszolt
a felmerülő kérdésekre. Szó volt a nyáron
megrendezendő programokról.
Augusztus 24. megyei fürdőnapok Mórahalmon. Indulás 9:00 órakor az Alkotóház elől.
Szept. 23. Megyei találkozó Szegvár. Ide
jelentkezni legkésőbb következő összejövetelünkön lehet, ekkor be kell fizetni az ebéd
árát mely 1500 Ft.
Augusztus 11-14. között kerül megrendezésre az Integrált Álom nevű tábor Mártélyon mozgás fogyatékkal élő fiatalok részére.
Várjuk a jelentkezéseket és a felajánlásokat,
ami lehet pénzbeli, de bármilyen élelmiszert
is elfogadunk.
Következő összejövetelünk 2016. augusztus 12-én pénteken lesz 18:00 órakor
Déryné Kulturális Központban.

HELYESBÍTÉS
A Nyárindító napok díjugratás eredményei helyesen:
60-70cm:
I. Gábor Alexandra
II. Cselovszky Richárd
Czakó Júlia
III. Ondrik Ákos

www.ulles.hu

„ÜGYES KEZEK” TÁBOR
2016.június 20-25-ig „Ügyes kezek” tábort szerveztünk az újrahasznosítás jegyében az iskolánkban. 35 tanuló aktívan kapcsolódott
be a munkába, igaz még fáradtan.
Műanyagflakonokból, tojástartóból, dobozokból készítettünk játékokat, kefetartót a fürdőszobába. Mécses tartó kisüvegből nyári
estéken hangulatos világítást nyújt, pláne, ha egy picike kéz díszítette. Körmöcskét és képkeretet a jégkrém pálcikáiból állítottuk
elő. A rongy hasznosítására bevásárló szatyrot csináltunk pólókból,
megtanultuk feldarabolni és összecsomózni a kidobásra szánt rongyot. Készítettünk rongyékszereket. Közben sokat beszélgettünk és
játszottunk.
Nagyon ügyesek és aranyosak voltak a gyerekek, köszönöm,
hogy velük lehettem. Nagyon köszönöm Soós Judit segítségét, és a
máltaisok gombos és rongyos támogatását.
Remélem a gyerekek is jól érezték magukat és családjuknak is
megmutatják, hogy a szemét is lehet hasznos.
Szolnoki Tünde
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A 2015/16-OS TANÉV VERSENYEREDMÉNYEI
MAGYARBÓL, TÖRTÉNELEMBŐL ÉS ANGOLBÓL
1. KAZINCZY-VERSENY
HELYI EREDMÉNYEI
I. Korcsoport (5-6. Osztály)
I. Hely: Ágoston Lili (6.b)
II. Hely: Santana C. Patrícia (5.o.)
III. Hely: Grósz Patrik (5.o.),
Nagy Kristóf (5.o.)
Emléklapot kaptak: Gábor Dominik (6.a),
Gyuris Noémi (6.a), Juhász Attila (5.o.), Regős Dalma (5.o.), Trucz Alex (5.o.)
II. Korcsoport (7-8. Osztály)
I. Hely: Juhász Blanka (7.a)
II. Hely: Bokor Anna (7.a)
III. Hely: Donciu Adela (7.a)
IV. Hely: Borbély Szimonetta (7.a)
Emléklapot kaptak: Gyuris Alexandra (7.b),
Olajos Marcell (7.a)

MÓRAHALOM – TANKERÜLETI
VERSENY

Ágoston Lili
Juhász Blanka

II. Hely
IV. Hely

2. PETŐFI-SZAVALÓVERSENY
Helyi eredményei
5-6. Osztályos korcsoport
I. Hely: Santana C. Patrícia (5.o.)
II. Hely: Regős Dalma (5.o.)

TÖRTÉNELEM LEVELEZŐ
(TÖBB FORDULÓS)

7-8. Osztályos korcsoport
I. Hely: Donciu Adela (7.a),
Farkas Anna (7.a)
II. Hely: Barta Kitti (8.o.),
Fáncsik Krisztina (8.o)
III. Hely: Borbély Szimonetta (7.a)
IV. Hely: Gyuris Alexandra (7.b)

8. Osztály VIII. Hely
Töri lovagok: Fáncsik Krisztina, Maróti
Ádám, Német Kinga, Tisóczki Leila
7. Osztály: VII. Hely
Gladiátorok: Borsos Szilárd, Czakó Bálint,
Gyuris Csaba, Soós Róbert
VII. Hely
Időutazók: Berta Szimonetta, Farkas Liliána,
Kertész-Farkas Soma, Kucsera Krisztián

ÜLLÉS – TANKERÜLETI
SZAVALÓVERSENY

5-6. Osztályos korcsoport
I. Hely: Santana C. Patrícia
7-8. Osztályos korcsoport
II. Hely Farkas Anna

SZENTES – MEGYEI SZAVALÓVERSENY
Farkas Anna
Santana C. Patrícia

X. Hely
XII. Hely

3. SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI
VERSENY

SZEGED - MEGYEI VERSENY
Nagy kristóf V. Hely
Santana C. Patrícia VII. Hely

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép AUGUSZTUSI számának lapzártája – a Polgármesteri Hivatalban
tartott igazgatási szünet miatt –
személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Balogh Mártánál augusztus 12-én, pénteken 12 óra, vagy
e-mailben a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen augusztus
19-én, pénteken 12 óra.
Az újságcikkeket, hirdetéseket a fenti módon, és legkésőbb a
feltüntetett határidőig kérem megküldeni.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!
Köszönjük!

KONYHAI HÍREK

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. augusztusi étkezési térítési díjak befizetését:
augusztus 01-12-ig - 7-13 óráig lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 13.30 óráig.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető
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Felkészítő tanárok: Hódiné Vass Magdolna,
Ótott Zsolt, Santana C. Nagy Éva

III. Hely: Juhász Attila (5.o.)
IV. Hely: Farkas Bence (5.o.)

6. Osztály: V. Hely
Régészek: Gábor Dominik, Nagy Miklós,
Pusztai Krisztián, Soós Ottó
5. Osztály XIV. Hely
Kutatók: Kálmán Valentin, Rácz Teodóra,
Santana Patrícia, Szélpál Erik,
Felkészítő tanárok: Hódiné Vass Magdolna,
Ótott Zsolt

ANGOL – LONDON BRIDGE –
ORSZÁGOS EGYÉNI TESZTVERSENY
Borsos Szilárd 7.a osztály v. Hely
Felkészítő tanár: Borsos Andrea

ÉLETMÓD CLUB HÍREI
Következő összejövetelünk 2016. augusztus 18-án 17 órakor a Napos Piac épületében lesz.
Előző alkalommal a stressz és annak kezelése volt a témánk.
Szakmaiság mellett mindenki elmondhatta személyes stressz kezelő
módszerét.
Tesztet töltöttünk ki, kellemes hangulatban telt a délután.
Várunk minden érdeklődőt továbbra is.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézménye hálával és
köszönettel tartozik Berta Ernőnének és Gyuris Istvánnak, akik
gyógyászati segédeszközöket ajánlottak fel ellátottaink, illetve a beteg, rászoruló idősek számára.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

APRÓHIRDETÉS
1 hektár lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Üllés, Ruzsai út 2. szám alatti családi ház eladó.
Irányár: 6,9 millió Ft.
Érdeklődni: 06/30/971-5067

www.ulles.hu

PILLANATKÉPEK A JÚNIUSI ALKOTÓTÁBORBÓL
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ONOZO AGRO Kft.
AGROFÓLIA, MŰTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDŐ SZER

KIS- és NAGYKERESKEDELEM

NÖVÉNYVÉDŐ SZER
AKCIÓ !!!
régi ár

akciós ár

DITHANE DG (gombaölő)
0,5 kg 2.240,- 1.890,-Ft/db
DITHANE M45 (gombaölő)
25 kg 2.370,- 1.990,-Ft/kg
FUNGURAN OH (gombaölő) 5 kg 3.720,- 3.130,-Ft/kg
MISTRAL (gyomírtó)
0,25 kg 5.980,- 5.030,-Ft/db
5 gr
313,250,-Ft/db
MISTRAL (gyomírtó)
MONSOON ACT. (gyomírtó)
1 l 11.630,- 9.780,-Ft/db
MONSOON ACT. (gyomírtó)
5 l 10.970,9.220,-Ft/l
5 l 5.620,4.610,-Ft/l
PREV-B 2 (lombtrágya)
PYRANICA (atka és rovarölő) 0,25 kg 15.120,- 12.710,-Ft/db
Akciós fogyasztói áraink az áfát tartalmazzák
és a meglévő készlet erejéig érvényesek!
Érdeklődjön a részletekről az alábbi telephelyeinken!
Üllés GAZDABOLT

Dorozsmai u. 26.

62/282-121

Balástya KERTÉSZETI BOLT Hotel Orchidea mellett 62/278-388

TANYA ÉS FÖLDTERÜLET ELADÓ!
Üllés községtől északra, 6km távolságban lévő (4.5 km műút) Tanya és Földterület Eladó.
Tanyaépület: 62m2 (4.1x5m; 4.1x4.4m; 4.1x4.2m és 2.6x2.5m
alapterületekkel)
Udvar, kert: 3 597 m2
Szántó:
16 229m2
Legelő:
10 824m2
Össz. terület: 30 650m2, azaz kb. 3.1 hektár, 26.3 Aranykorona.
Az ingatlanhoz Norton és ásott kutak, öntözési lehetőség, ipari
áram (3x16 Amper) és szerfás/pajta (5x10m) tarozik.
Irányár: 3.5 millió Ft
Érdeklődni lehet: 06 30 228 45 50.

„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de
a szívünkben élsz és örökké ott maradsz”
Fájó szívvel emlékezünk
MÁRTON ZSOLT
halálának 25. évfordulóján.
Szülei, testvére Ildi
Zsolt, Viktor

Kistelek AGRODISZKONT

Kossuth u. 88.

62/258-311

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

CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
HALÁLOZÁSI HÍR
Zsiros János június 29-én elhalálozott (élt: 69 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

