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A TÁRSULATI PÉNZMARADVÁNYT VISSZAFIZETJÜK
Bizonyára sok olyan kérdésre adott választ a 2016. május 19-én megtartott társulati küldöttgyűlés, amelyek az utóbbi időben
intenzíven foglalkoztatták a szennyvízberuházásban érintett lakosokat.
A 2015. évi gazdálkodásról készült egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalásával tiszta képet kaphattak a küldöttek a
Társulat pénzügyi helyzetéről, a további napirendi pontok pedig a Társulat előtt álló feladatokra fókuszáltak, úgymint a még hátra
lévő szennyvízberuházások finanszírozására,
a társulati pénzmaradvány visszafizetésére
és a társulat elszámolási eljárására.
Az éves beszámoló mérleg része a Társulat anyagi helyzetét mutatja be a 2015.
december 31-i állapotnak megfelelően, az
eredménylevezetés része pedig a 2015. évi
gazdálkodásról ad reális képet.
A mérlegfőösszegünk 785 186 000 Ft
volt, melyből 733 853 000 Ft bankbetétben,
folyószámlán vagy pénztárban lévő pénz, a
fennmaradó rész pedig pénzbeli követelés a
Fundamenta Zrt-től, az Önkormányzati Társulástól és időarányos kamat-követelés a
lekötött bankbetétek után.
A Társulat 2015-ben 123 118 000 Ft
mérlegszerinti eredményt ért el, ilyen mértékű volt a társulat tényleges vagyongyarapodása. Az eredményt döntően két tényező
alakította, egyrészt a lakástakarék-pénztári
kifizetések, amelynek kamat és állami támogatási része 208 979 000 Ft, másrészt az Önkormányzati Társulásnak a szennyvízberuházáshoz véglegesen átadott 114 783 000 Ft,
de nem elhanyagolható tétel az érdekeltségi
hozzájárulásként befizetett 26 004 000 Ft és
az Európai Fejlesztési Banktól pályázat útján
elnyert támogatásból kiutalt 9 430 000 Ft
sem.
A Társulat Küldöttgyűlése döntött arról,
hogy a Társulat a négy településen 2016-ban
25 érdekeltségi ingatlan szennyvízberuházását finanszírozza nettó 55 000 000 Ft érték-

ben. A még hátra lévő beruházás keretében
gerincvezetékek épülnek ki és Bordányban
a Deák téren 1 db, Forráskúton a Szegedi
úton 7 db, Üllésen a Határ út mentén 4 db és
Zsombóban a Deák F. utcában 2 db, a Kodály
Z. utcában 1 db, az Arany J. utcában 2 db, a
Hajnal utcában 1 db és az Erdőalja utcában 7
db szennyvízbekötés készül el.
Az említett beruházás az Önkormányzati
Társulás bonyolításában a Társulat finanszírozásával valósul meg. A Küldöttgyűlés
által elfogadott Társberuházói szerződés 55
millió Ft-os nettó költségelőirányzattal számol, amely magában foglal a beruházáshoz
kapcsolódó minden költségelemet. A szerződésben a Társulat Áfa-finanszírozást nem
vállal, így az Áfa-visszaigénylés elhúzódása
nem akadályozhatja a Társulat elszámolási
eljárásának mihamarabbi elindítását. A Társulás a beruházás pénzügyi elszámolására a
szerződésben határidőként november 30-át
vállalta.
A Társulat elszámolási eljárása elindításának feltétele az, hogy pénzügyi követeléseit és kötelezettségeit rendezze és az
eljárás alatt csak az elszámolási eljárás költségeit fedezze.
A Társberuházói szerződés arra is kitér,
hogy a még hátra lévő beruházás költségét
2016. augusztus 15-ig véglegesíteni kell. Ez
a megszorítás azt a célt szolgálja, hogy az
érdekeltségi hozzájárulás visszafizetéséről
még augusztusban tudjon a Társulat dönteni.

A Küldöttgyűlés határozatban rögzítette
a Társulat érdekeltségi egységeinek jelenlegi
számát és az érdekeltségi terület kiterjedését. A 2016. május 19-i állapotnak megfelelően a Társulat érdekeltségi egységeinek
száma 3783, ebből 3623 természetes személy, 60 jogi személy és 100 önkormányzati.

A Társulat előtt álló feladatok teljesítését
a Küldöttgyűlés határidőkhöz kötötte. Az elfogadott ütemterv szerint augusztus végéig
meg kell születni annak a küldöttgyűlési határozatnak, amely a társulati pénzmaradvány
nagysága alapján az érdekeltségi hozzájárulás mértékének újabb csökkentését fogja jelenteni, azaz újabb visszafizetés lesz.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy Társulati pénzt helyreállítási munkákra egyáltalán
nem költünk, a pénzmaradványt a társulati
tagoknak visszafizetjük.

A visszafizetés előreláthatólag október
közepén indul és december közepére fejeződik be.

A Társulat küldöttei döntöttek a Társulat
ez évi üzleti tervéről is. A terv 30,8 millió Ft
bevétellel és mintegy 747,5 millió Ft kiadási összeggel, valamint 55 millió Ft végleges
pénzeszköz-átadással számol.
A kiadási összegből 735,7 millió Ft az
érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésére
előirányzott összeg. Ez az összeg magában
foglalja az érdekeltségi területből kivett ingatlanok után történt teljes összegű visszafizetést, a januári döntés alapján érdekeltségi
egységenként visszafizetett 35 000 Ft-ot és
az augusztusi döntés alapján visszafizetésre
kerülő összeget.
A május 19-i Küldöttgyűlés egyértelműsítette, hogy a korábban már említett 25 ingatlan szennyvízberuházásának befejeztével
a Társulat tevékenysége befejeződik és az
elszámolási eljárás megindításáról még ebben az évben szeretne dönteni.
A meghozott döntések alapján látható,
hogy a beruházás után helyreállítási munkát
kizárólag csak a kivitelező végez a két éves
garanciavállalásának megfelelően.

Felhívom figyelmüket arra, hogy a Küldöttgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a
Küldöttgyűlésen hozott határozatokhoz tartozó anyagokat az önkormányzatok honlapjain
megjelentetjük.

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
Kihasználva az áprilisi jó időt és napsütést az idősekkel sétát
tettünk a faluba, ahol ismerősökkel is találkozhattak klubtagjaink. A
Páduai Szent Antal templomba vezetett a séta, ahol körbejárhatták
a templomot, megcsodálhatták a templom kertet időseink. A templomba betérve megpihentek a padon, és átbeszélték a keresztény
vallás jelképeit, a bibliai történeteket. Ezután elfáradva, de boldogan
visszasétáltak a Szociális Központba, ahol már az ebéd várta őket.
Idén júniusban is lesz szabadtéri program, ahol egy kellemes napot
fogunk eltölteni az Üllési horgásztónál.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2016. május 17-én soros
testületi ülést tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek a
– lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásának elfogadásáról,
– a községben közüzemi szolgáltatást végző
cégek tevékenységéről készült tájékoztató elfogadásáról. Az ülésen beszámolt
az EDF DÉMÁSZ Zrt., az ÉGÁZ-DÉGÁZ
Földgázelosztó Zrt., az Alföldvíz Zrt. a
Négyforrás Nonprofit Kft és a Szegedi
Kéményseprőipari Kft képviselője,
– a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2015. évi beszámolójának
elfogadásáról,
– az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készült
beszámoló elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat éves
ellenőrzési jelentésének elfogadásáról,
mely az Üllési Polgármesteri Hivatalnál és
a költségvetési intézményeknél 2015. évben elvégzett ellenőrzési tapasztalatokról
szól,
– a településszerkezeti terv módosításáról,
– a pályázat benyújtásáról – egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése
tárgyában (nyertes pályázat esetén az
Egészségház felújítása, bővítése valósulhat meg), a foglalkoztatás és életminőség
javítása, családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások

fejlesztése tárgyában (nyertes pályázat
esetén óvodai eszközfejlesztés valósulhat
meg), valamint önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése tárgyában
(nyertes pályázat esetén a központi iskolaépület energetikai fejlesztése valósulhat meg),
– a nagyfüves pálya teljes talaj felújítását
és újra füvesítését, az öntözőrendszer kiépítését, illetve cserepadok cseréjét célzó pályázati önerő biztosításáról,
– a védőnői álláspályázat kiírásáról,
– a polgármester szabadsága felhasználásának jóváhagyásáról,
– 1 db használt önkormányzati gépjármű
beszerzéséhez szükséges pénzügyi forrás
biztosításáról.
A képviselők nyílt ülés keretében módosították:
– Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 11.) önkormányzati
rendeletet,
– A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletet
és a
– A helyi lakáscélú támogatásról szóló
16/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendeletet.
A testület döntött a 2015. évi költségvetési
rendelet végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotásáról.

A testület zárt ülés keretében 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 lakáscélú támogatás odaítéléséről is döntött.
A képviselők a zárt ülés végén titkos szavazás keretében döntöttek a díszpolgári cím
adományozásáról. 2016. évben a beérkezett
javaslatokat is figyelembe véve a testület
a díszpolgári címet Tóth András Üllés Bem
József utca 14. szám alatti lakosnak adományozta. (a cím az Üllési Nyárindító Napok
keretében – június 4-én, szombaton 16 órai
kezdettel – kerül átadásra. )
A nyílt ülés előterjesztéseit, anyagát
a
http://www.ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek link alatt, a nyílt ülésről szóló
május 17-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

AZ ÜLLÉSI PÁDUAI SZT. ANTAL TEMPLOM BÚCSÚJA
TÜllés
ESTÜLETI ÜLÉS LESZ
2016. JÚNIUS 12-ÉN 1100-KOR TARTJUK A TEMPLOMUNK BÚCSÚJÁNAK
Nagyközség Képviselőtestülete

2016. június 28-án (kedden) 17 órakor
ülés tart a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település
lakosságát.
Napirendek:
1) Beszámoló az önkormányzat részvételével
működő társulások tevékenységéről
2) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok
ellátásáról
3) Beszámoló a szociális ellátások – a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2015. évi ellátásáról
4) Aktuális kérdések

Nagy Attila Gyula polgármester

PÁLYÁZAT

Üllés Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet VÉDŐNŐI munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás a www.kozigallas.hu
honlapon és a www.ulles.hu honlapon található meg.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
telefonon a 62/282-122/112 számon, vagy
személyesen az Üllési Polgármesteri Hivatalban nyújt.

ÜNNEPI SZENTMISÉJÉT.

PRÉDIKÁCIÓT MOND NAGY TIBOR DIAKÓNUS
Egy pár gondolat a búcsúról, a búcsú
templomok védőszentjének évente megtartott emlékünnepéhez kapcsolódik.
A búcsú eredeti neve “elengedés” (latinul: indulgentia) volt. Ez azt fejezte ki, hogy
Isten az Egyház által elengedi az ideigtartó
büntetést. A magyar “búcsú” kifejezés arra
utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró
büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által.
Az új katekizmus szerint ezért, hogy
megértsük az egyház ezen gyakorlatát, látni
kell, hogy a bűnnek kettős következménye
van: elfordulás Istentől, sőt egyes esetekben
az Istennel való kegyelmi közösség elvesztése és az evilági értékekhez való bűnös ragaszkodás. Mindkettő a bűn természetéből
következik.
A templomunk védőszentje Páduai Szent
Antal egyháztanító az egyház egyik legnépszerűbb szentje.
Aki önként vállalt szegénységével, a prédikációs képességével és vitáival megszámlálhatatlan tömeget nyert meg az egyháznak.

1231-ben Páduában tartott böjti beszédei jelentettek páratlan eseményt. Az
emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek, nem akadt megfelelő méretű templom,
ezért Antal a szabadban prédikált. A beszéd
után gyónáshoz tódultak az emberek. Pádua városa és környéke szemmel láthatóan
megváltozott. Szavai hatékonyságának bizonyítéka az 1231. március 15-én hozott adóstörvény, amely szerint ezen túl az adós csak
vagyonával, nem személyével vagy szabadságával kezeskedik.
Egyre időszerűbb lesz Páduai Szent Antal
példája. Mi csak úgy tudunk megmaradni istenfélő embernek, hogyha Szent Antal példáját követve, a Szentírást a kezünkbe vesszük
és Jézust egyre jobban szeretjük és a lélek
erejével magunkhoz öleljük őt. Legyen bennünk becsület. Ha a világ komplikálttá teszi a
helyzetet, legyen bennünk kitartóerő. Erősödni a hitben, ez a XXI. század emberének a feladata. A hit arra ösztönöz, hogy tudjunk megújulni, Isten szeretetében megvigasztalódni.
Üllési Egyházközség
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GYERMEKEK SZÜNIDEI
ÉTKEZÉSTETÉSE

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 2016. január 1. napjával
hatályba lépett változásaira tekintettel a szünidei gyermekétkezés
tekintetében az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Szülőket.
A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés értemében a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek (a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdés szerinti kiskorú, azaz aki a 18.
életévét nem töltötte be.) részére ingyenesen biztosítja
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda
zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon; az őszi, téli és tavaszi
szünetben a tanév rendjéhez igazodó szünetenként az adott
tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.
Halmozott és hátrányos halmozott helyzet csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára állapítható
meg a szülő kérelmére.
Minden szünetet, zárva tartást megelőzően a szünidei étkezés
lehetőségéről az érintettek tájékoztatást kapnak az Üllési Polgármesteri Hivataltól, amelyhez csatolt formanyomtatványon gyermekenként a szülőknek nyilatkoznia kell, hogy igényli vagy sem a szünidei
étkezést.
Összegezve: Szünidei gyermekétkeztetés annak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére igényelhető, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete
megállapításra került. A jogosultságról a szülő értesítést kap,
amelyhez csatolt nyilatkozatot vissza kell juttatni a megadott időpontig az Üllési Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TISZTELT ADÓZÓK!

A 2015. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának és befizetésének határideje: 2016. május 31.
Iparűzési adó számlaszám, amelyre a befizetés utalható:
11735005-15354099-03540000.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §. értelmében „a magánszemély adózó 200 ezer forintig más adózó 500 ezer
forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségét
késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan
teljesíti”.
A bevallási nyomtatványok a www.ulles.hu oldalról letölthetőek,
kinyomtatva, aláírással ellátva kell benyújtani.
Kérem a határidő pontos betartását.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

KONYHAI HÍREK

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. júniusi étkezési
térítési díjak befizetését:
június 1-én és 8-án – szerdán
7-15-ig
Június 2-án és 9-én - csütörtökön
7-13-ig
június 3-án és 10-én – pénteken
7-12-ig
június 6-án hétfőn
7-13-ig
június 7-én kedden
7-13-ig
lehet megtenni.
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

ÉLETMÓD KLUB HÍREK
Április 21-én témánk az önismeret volt. Önismeret=önmegértés,
olyan önmagunkra irányuló lelki folyamat, amelynek során megismerhetjük személyiségünket, képességeinket, tulajdonságainkat,
szándékainkat, érzelmeinket, gondolatainkat és mindezek együttes
működését. Az önmegismeréshez szükség van őszinteségre, hogy
be tudjuk vallani magunknak azokat az igazságokat is, amelyek bevallása fájdalommal jár. Az önismereti folyamatot jó esetben önelfogadás követi. Mindenki személyes tapasztalatokat mondhatott el,
közösen önismereti tesztet töltöttünk ki, és azt értékeltük ki együtt.
Egyöntetűleg mindenki magára ismert az eredmény alapján. Abban
mindannyian egyet értettünk, fogadjuk el saját személyiségünket és
érezzük jól magunkat a bőrünkben. Továbbra is várunk minden érdeklődőt szeretettel összejöveteleinken, igyekszünk a szakmaiság mellett a gyakorlati élet személyes tapasztalataival bővíteni látókörünket
Következő összejövetel június 16-a, 17 órától. Helyszín: Napos
piac épülete.
Üdvözlettel Lapuné Füredi Andrea

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – 2016.
JÚNIUS
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. június 3-5.
Dr. Papp Zalán
06/20/9739-149
2016. június 10-12.
Dr. Müller Károly 06/30/205-9086
2016. június 17-19.
Dr. Hursán Mihály 06/30/9986-139
2016. június 24-26.
Dr. Kovács Tibor 06/30/9653-114

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép JÚNIUSI számának lapzártája:
2016. június 17-én, pénteken lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen
PÉNTEKEN 12 óráig – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását.
Köszönjük!
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ – MAJÁLIS
Május elseje emlékezetes nap: Többek között ezen a napon született gróf Zrínyi Miklós (költő, hadvezér), Landerer Lajos (nyomdász),
Lórán Lenke (színművésznő), illetve ezen a napon hunyt el Munkácsy
Mihály (festőművész), és Ayrton Senna da Silva (háromszoros F1 világbajnok). A legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, amely a
munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni, ez a Munka ünnepe 1890-óta. Idén május első vasárnapjára
esett, így ez a nap az Anyák napja is. A népi hagyományok szerint, ha
ilyenkor esik, jó termés várható, illetve ekkor állítják a májusfát.
Május elsején a Déryné Kulturális Központ szervezésében vidám
családi-baráti összejövetelre gyűltünk össze az üllési horgásztónál.
Korán reggel kitelepültünk, szép napos idő fogadott bennünket. Az
elhelyezkedés után máris elkezdtük felfújni a héliumos lufikat, és
kezdtünk díszeket készíteni szalagokból, amit később a helyszín, és a
lovaskocsik szépítésére használtunk. A gyerekek anyák napjára apró
ajándékokat készítettek. A horgászok beizzították a botokat. A bográcsokban készült a pörkölt, a gulyás, a chilis bab és a paprikáskrumpli.
Szabadon játszottak a kihelyezett eszközökkel: volt ott gólyaláb – a
kezdőket Hunyadvári Pista bácsi segítette tapasztalataival. A kicsik
kedvence: a csigafutam, és a karikadobás. Emellett sárkány eregetés, óriás Jenga, hullahopp, tollaslabda és frizbi. Közben megkezdődött a lovaskocsikázás Masír Jánossal és Balogh Feri bácsival, a
lovak egész délelőtt rótták a köröket a gyerekek nagy örömére. Ebéd
után várméta játékot (a baseball ősi magyar változatát) játszottak a
nagyobbak. A büfénél állt a májusfa és készült a marhapörkölt.
A kerékpáros sportverseny 11 órakor kezdődött az általános
iskolai testneveléstanár, Mészáros Zoltán vezetésével. A kis biciklisek ügyesen vették az akadályokat: szlalom, folyosó, egy kézzel

HÁLÓZAT A KÖZÖSSÉGÉRT
PÁLYÁZATI PROGRAM

Támogatás kérhető: elszámoló számla, részszámla, végszámla – EDF DÉMÁSZ Zrt-nél nyilvántartott tartozásra illetve hátralék mentesség megtartására fix összegű támogatás
HÁTRALÉKRA PÁLYÁZHAT, HA:
– kikapcsolt fogyasztó
– hátralékos fogyasztó
– előre fizető mérővel rendelkező hátralékos fogyasztó
A támogatás mértéke a hátralék nagyságától függ és legfeljebb annak
a felét vállalja át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, akkor, ha az önrész (akár részletekben történő megfizetés esetén is) határidőn belül
rendezésre került, de a legmagasabb támogatás 150 ezer Ft. 12
havi részletfizetést lehet kérni az önrész rendezéséhez annak, aki
2016.06.30-ig a támogatási folyamatban eljut addig, hogy megkösse a programhoz tartozó részletfizetést, aki 2016.07.01. után köti
meg a programhoz tartozó részletfizetést, az csak 6 havit kaphat,
de a törlesztő részlet nem lehet kisebb, mint 5 ezer Ft.
A HAVI ÁRAMKÖLTSÉGEK ENYHÍTÉSÉRE:
– rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fogyasztó
– előrefizető mérővel rendelkező hátralékmentes fogyasztó
3 részletben kaphat összesen 15 (4-5-6 ezer egyre növekvő) illetve 9
(3*3000) ezer Ft előre meghatározott összegű támogatást jóváírásként a támogatott pályázó, amennyiben megőrzi hátralék mentességét 2017 februárjáig.
Mikor lehet pályázni?
Pályázatot benyújtani 2016. május 3. és 2016. július 31. között lehet (kivéve, aki rendszeresen fizető, de nehéz szociális helyzetben
levő fogyasztó vagy hátralékmentes előrefizető mérővel rendelkező fogyasztó ebben az esetben 2016. május 31-ig lehet) a halozat.
maltai.hu weboldalon keresztül.
Elektronikusan szükséges pályázni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat halozat.maltai.hu honlapján.
A benyújtásához segítséget kérhet a Szociális Központban a családsegítőnél (Üllés, Radnai u. 22.)

kormányzás és döcögő. Ezután következett az ügyességi verseny:
kincskeresés, habos lufi, taposd a lufit.  A sorversenyen 2 csapat mérte össze erejét: a tűz és a sárkány csapat. Vidám, humoros
játékok: lufi fújó verseny, páros sítalp, jeti talp, durrantsd ki a lufit,
vödörtartás és kígyó. Nemcsak az ügyesség, hanem a szerencse is
számított, mert a pontokat a szerencsekeréken pörgették a gyerekek. A lelkes kis csapatok a végén emléklapot és csokit kaptak. Sokat nevettünk együtt! Mindenki nagyon ügyes volt!
Mire ideért az eső, pont átköltöztünk a Pusztaszínházba, ahol estig folytatódott a mulatság a FONÓ szervezésében: gyerekeknek bábszínház és táncház, utána a Pilvaksz Coffee Shop zenekar koncertje.
Majálisunkról a MóraNet Tv riportműsort készített, mely megtekinthető az Facebook oldalukon. Fotók a Déryné Kulturális Központ
Facebook oldalán.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET:

A Majális megvalósulását segítették: Balogh Ferenc, Hajdú Lászlóné, Hunyadvári István, Kálmán Szilvia, Masír János Mészáros Zoltán, Tanács Zoltánné és Tanács Zoltán. A lufikba való héliumot Nagy
Attila Gyula ajánlotta fel. A fából készült játékok és a szerencsekerék
a technikai csoport mesteri kivitelezése, és eszközeink szállításában
is segítséget kaptunk tőlük. Nem valósulhatott volna meg ez a nap
támogatóink, segítőink és kollégáim nélkül! Szeretném megköszönni
munkájukat! Jövőre is szeretettel várunk mindenkit!
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ

ÉLETMENTÉS EGY KARNYÚJTÁSSAL!

VÉRADÁS LESZ ÜLLÉSEN
Az Üllési Nyárindító Napok keretében a Magyar Vöröskereszt
véradást szervez Üllésen, június 5-én, vasárnap 9 órától 13-óráig a
Napos Piacon.
A Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai
várják mindazokat az önkénteseket, akik betöltötték 18. életévüket,
de még nem múltak el 65 évesek, egészségesnek érzik magukat és
legalább 50 kilogramm a súlyuk. Amennyiben te is szeretnél a véradók táborához tartozni, gyere el június 5-én a Napos Piacra (Napos
utca 5. szám) és ments meg 3 életet „egy karnyújtással”.
Mindenki hozza magával személyigazolványát, lakcímkártyáját
és TAJ- kártyáját! Véradás előtt ajánlott enni (a zsíros ételek mellőzendőek) és fontos a bőséges folyadék fogyasztása.
A jóérzés mellett nápolyit, fél liter ásványvizet, étkezési utalványt, virsli kupont valamint mórahalmi és makói fürdőbelépőt kapnak azok, akik vérüket adományozták a betegellátásért.
Magyar Vöröskereszt Kistelek-Mórahalom Kistérség Területi
Szervezete

KERÉKPÁROSOK
FIGYELEM!
Megkérek mindenkit, hogy saját-

és embertársai testi épségére vigyázva a KRESZ szabályai szerint közlekedjen a település belterületi útjain, valamint a bicikliúton. Utóbbi
esetében különös körültekintéssel közlekedjen a gyógyszertár, valamint a központi buszmegálló előtti részen.
Felhívom a figyelmüket a kerékpár kötelező felszerelési elemeinek
a meglétére, többek között a csengőre, világításra, macskaszem stb.
A biztonság mindannyiunk közös érdeke!
Köszönettel: Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
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MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK
2016. 04.08-án az Alkotóházban
járt a csoport. Faragó Tamás sorstárs
tanácsadó beszélt az új jogszabály
változásokról:
• Parkolási támogatás
• Autó szerzési támogatás
• Fürdő szoba felújítási támogatás
• Közgyógy támogatásról is tájékoztatást adott.

Június Programajánló
Déryné Kulturális Központ
Nyárindító Napok

2016. június 03-05.

Üllés, Vásártér

NYITVATARTÁS
+pWIĘ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8-20 óráig
8-20 óráig
8-20 óráig
8-20 óráig
8-21 óráig
15-21 óráig

A Könyvtár és az Info Centrum nyitvatartása megegyezik a
Déryné Kulturális Központ
nyitvatartásával!

Tisztelettel Lapuné Füredi Andrea csoport titkár
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+pWIĘ

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

13:30 - 16:30
Néptánc

16:30-tól
Estike
népdalkör

16:00-tól
Nyugdíjjas
klub

13:30 - 16:30
Néptánc

18:30 - 19:30
Néptánc

18:00-tól
Jóga
18:00-tól
Hastánc

18:30-tól
Asszonytorna

17:00-tól
Jóga

18:30-tól
Asszonytorna

18:30-tól
Asszonytorna
16:00 - 17:00
+HJHGĦSUyED

19:00 - 21:00
Néptánc

Honlap
www.deryneulles.hu
Telefon
06-30/506-3159
Email
deryne@ulles.hu

ÁLLANDÓ HETI PROGRAMJAINK

Szívesen nyújtunk felvilágosítást nem tagoknak is szükség
szerint nyomtatványokat azok kitöltésében segítséget adunk.
Hajdúné Julika segítségével csuhévirágot készítettünk.
Kellemes délutánt töltöttünk el együtt.
2016. 05. 13-án pénteken a soros csoportgyülésre a Déryné Kulturális Központban került sor. A tagok tájékoztatást
kaphattak a Dócon megtartott megyei választás eredményéről.
Aktualitásokat beszéltünk meg, fürdőszoba támogatási
nyomtatványokat osztottunk szét az azt igénylőknek.
A csoport eldöntötte indul a falunapi főzőversenyen és
ígyekszünk megvédeni az elöző évi megtisztelő első helyünket.
Közösen csoportnevet és csatakiáltást készitettünk.
A csoporttagok ismét ügyeskedtek finom süteményekkel
vendégelték meg egymást. Júniusban nem lesz külön csoportfoglalkozás a falunapi rendezvényen kívül.
A következő összejövetelünk július 8-án kerül megrendezésre.
Aki éves tagdíját még nem fizette be, azt kérjük, tegye meg.

(OpUKHWĘVpJHLQN

20:00 - 22:00
Néptánc

Mozgáskorlátozottak Egyesületének összejövetele:
Minden hónap 2. péntek, 15 óra
Életmód klub összejövetele:
Minden hónap 3. csütörtök, 17 óra

$ONRWyKi]LKtUHN
JúQLXVWĘODQ\iULKyQDSRNEDQDPHJV]RNRWWLGĘEHQ
pVQDSRNRQKpWIĘGXIHOQĘWWDJ\DJR]iVNHGGHQpVV]RPbaton 15 órától kötetlen foglalkozásokra várjuk az alkotnivágyó
pUGHNOĘGĘNHW
-~OLXVWĘOM~OLXVLJpVDXJXV]WXVWĘODXJXV]WXVLJ
HJpV]QDSRVWiERUEDKtYMXND]DONRWQLV]HUHWĘJ\HUHNHNHW
eUGHNOĘGQLQ\LWYDWDUWiVLQDSRNRQLOOHWYHDHV
telefonszámon lehet Hajdú Lászlóné-nál.
Nyitvatartás:
Kedden és szombaton 15-18 óráig
$NHUiPLDPĦKHO\Q\LWYDWDUWiVLLGĘEHQIRO\DPDWRVDQPĦN|GLN

Facebook
www.facebook.com/
kozsegikonyvtar.ulles

www.ulles.hu

AZ ÚT ELKEZDŐDÖTT…
ÜLLÉS- CSÓLYOSPÁLOS- KÖMPÖC- CSENGELE- SZENTKÚT ZARÁNDOKLAT
2016. május 14-én reggel 6:30-kor az
üllési templomkertből 17 elszánt fiatal és régebb óta fiatal útra kélt. Ezt megelőzően egy
héttel korábban Adalbert atya áldását adta a
zarándokokra, hiszen egy 44 km-es táv véghezviteléhez nemcsak fizikum szükséges…
sőt, a lélek az, amely erőt vesz magán és viszi a testet. Ha pedig a lélek erős és készen
áll, a test engedelmeskedik neki.
A résztvevők között huszonévesek és
hetvenévesek is voltak.
Akik a kezdő kilométernél is ott voltak:
Nagy Attila Gyula, Farkasné Paragi Éva,
Balogh Márta, Kisházi László, Molnár Dolli,
Tóthné Tóth Erika, Lakatos Márta, Barna
Dániel, Háló Katalin, Tóth István, Borbélyné
Terike, Abonyiné Mihállfy Hajnalka, Forrai
Szilvia, Tóth Tamás, Horváth András, Szegedről, Kiss Zsuzsanna és társa Andrea
Apátfalváról.
Indulás előtt mindenki kicsit elmélyedt
gondolataiban, mi az amiért elindul, mi az
amiért vagy akikért ezt az utat megteszi.
Nem tudhatjuk kinek mi volt a fejében és a
lelkében. Ezt az olvasó elé nem is a mi tisztünk feltárni, nem is szándékozunk. Célunk,
hogy egy rövid betekintést adjunk, hogy számunkra mit adott az út.
Elindultunk…. Üllés és Csólyospálos
között tervezett útvonalunkban az első keresztnél megálltunk és közösen elmondtunk
egy imát. Ezzel is erőt gyűjtve a még előttünk álló kilométerekhez. Kényelmes tempót
diktálva 13 km után 9:30-ra a csólyosi templomkertbe érkeztünk, ahol nagy szeretettel,
frissítővel és pogácsával vártak bennünket.
Ezt követően a templomban közös gitáros
imádkozás után, újabb lelki feltöltődéssel
vághattunk neki utunknak. Csapatunk immár
34 főre bővült, a csólyosi 1809. számú Boldog Özséb cserkészcsapat tagjaival, -köztük
a kiscserkészekkel-, a csólyosi polgármesterrel és a helyi zarándokok csatlakozásával.
Mindenki a maga elmerengésében, elcsendesedésében vitte végig a 7 km-es távot,
és 11:30-ra Kömpöcre érkeztünk meg, ahol
együtt hallgattuk a déli harangszót a templomban. Itt is a helyi polgármester és az egyházközösségi tagok fogadták a lelkes csapatot. Ekkor már majdnem a fél távnál jártunk.
Eddig az Úr igazán kegyes volt hozzánk az
időjárás tekintetében, azonban úgy gondolta, hogy nemcsak gondolatainkat és lelkünket, hanem egy kis szitálással fizikumunkat
is megtisztítja. Ez a csapat lelkesedését nem
törte le, csak jobban összekovácsolta. Lehet
ez is volt a terve az Úrnak?
Irányunk Csengele felé vezetett. Kömpöc
és Csengele között második keresztünkhöz

érve hasonlóképpen imádságból merítettünk
erőt, hogy együtt tovább bírjuk az utat az
egyre erősödő esőben. Csengelei megérkezésünket nagyon vártuk, mert körülbelül 2
kilométerre a falutáblától, már szakadó esőben vittük gondolatainkat, terheinket, melyeket le akartunk tenni. Milyen érdekes, hogy
az előre meghatározott érkezési idő előtt 45
perccel korábban érkeztünk… nem hiába…
senki sem szeret esőben, ázottan bandukolni, de ha van miért, mégis megtesszük. A
csengelei templomban, a helyi egyházközösség tagjai a polgármesterrel együtt fogadtak
bennünket hatalmas szeretettel. Majd a helyi rézfúvós zenekar egy rövid, léleksimogató
koncertjét hallgathattuk meg.
A templomban újra elcsendesedett mindenki, mely az időjárásban is megmutatkozott…. kisütött a nap és elállt az eső. Nem
tudom hányan fohászkodtak az Úrhoz az
időjárási körülmények változásáért, de valószínűleg meghallgattatott… Természetesen
fel voltunk készülve az időjárás viszontagságos helyzetére, mivel mindenki csomagolt
magának váltásruhákat, melyeket Molnárné
Paragi Katalin szállította utánunk. Ezúton is
köszönjük Neki! Szárazabb ruhákban, felfrissülve neki vágtunk az előttünk álló utolsó 11 kilométernek. Míg célállomásunkhoz
értünk további két keresztet érintettünk. A
harmadik keresztnél mindenki jelképesen a
magával cipelt terheit egy kő formájában tette le. Továbbindultunk. Ezek után az eső hol
szemerkélt, hol elállt, hol szakadt. A csapat
már igen-igen megérezte az eddigi 37 kmes távot. Nehezebben lépkedtünk, fáradtak
voltunk, de láttuk azt, hová akarunk eljutni
és ez is erőt adott számunkra. A negyedik
és egyben utolsó keresztnél zarándoklatunk
során ismét imádkoztunk és az előttünk álló
4 km-t felüdüléssel tettük meg.
Megérkeztünk!
Testünket tápláltuk: ettünk, ittunk, megpihentünk, majd megújult erővel a zarándoklati emléktáblánkat elhelyeztük a szentkúti
kápolnában. Ez úton is köszönettel tartozunk
Kómár Karcsi bácsinak, aki biztosította számunkra a márványtáblát. Ezt követően a 8
órási szentmisén elégedetten, fáradtan, de
mégis lelkesen énekeltünk és imádkoztunk a
közösséggel.
A csapatot „taxisaink” Dr. Borbás Zsuzsanna, Tóth András, Abonyi Nándor és családja, Tóth Barbara és párja Miriszlai Áron
vitték vissza otthonukba. Köszönjük Nekik!
Úgy gondoljuk vezetőnek lenni nagy feladat, mely nemcsak a papírok tologatását,
a protokolláris megjelenéseket, és a hivatalban való tennivalókat jelenti, hanem azt,
amit Nagy Attila Gyula is véghez vitt velünk

együtt a 44 km-es zarándoklaton. Látva,
hogy elől van, hogy lehet rá számítani, hogy
neki is fontos a hit és a lélek ápolása, bizonyságot adott arról, hogy jó kezekben vagyunk.
A közeljövőben szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, rendszeresíteni és többször
is elmenni ilyen szintű lelki túrákra. Amint
lesz konkrét időpont és útvonal, mindenképp
hirdetni fogjuk.
Aki ott volt tudja mit kapott az úttól, aki
lemaradt ne búslakodjon, az Isten - és egy
cipő- mindig nyitott egy túrára, beszélgetésre és elmerengésre. Nem feltétlen kell 40 kilométereket letudni, elég ha kerülünk egyet
a faluban és megvitatjuk a nagy dolgokat az
Úrral, Ő meghallgat. Minden pillanatban Velünk van és tudja, hogy mit mikor és miért
ad, vagy éppen vesz el.
„Az Úr az én pásztorom
nem szűkölködöm,
zöldellő legelőkön adott nekem helyet,
csöndes vizekhez vezetett engem.
Felüdítette lelkemet
és az igazság ösvényeink vezetett
az Ő nevéért.”
Zsoltárok könyve 23. ének 1-3.
Farkasné Paragi Éva, Tóth Tamás

APRÓHIRDETÉS
1 hektár lucernaföld 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
------------------------------------------------------Eladó!
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
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FONTOS SÁNDOR EMLÉKNAP

Hagyományosan minden évben megrendezzük iskolánk névadójának tiszteletére emlékversenyünket. A környező iskolák tehetséges
tanulóinak adunk fellépési és megmérettetési lehetőséget. Szakmai
zsűri dönt és értékel a művészpalánták helyezéséről. Ezen a napon
zajlik a Petőfi szavalóverseny területi fordulója is.
2016. 04.15-én 120 tanuló és felkészítő tanáraik jöttek el hozzánk. Forráskút, Bordány, Csólyospálos, Zsombó, Mórahalom, Ásotthalom, Domaszék, Ruzsa diákjai versenyeztek klasszikus zene, népi
ének, népzene, a rajz különböző kategóriájában.
Ezt az iskola napot teljesen Üllés Nagyközségi Önkormányzat támogatta. Fővédnöke: Nagy Attila Gyula polgármester.

EREDMÉNYEK
Klasszikus zene – Szóló
1. korcsoport.
I. Tóth Barnabás
furulya Ek.2.

Hampel Zsuzsa Zsombó
felkészítő tanár
hegedű Ek.2. Huszár Emőke Zsombó
felkészítő tanár
zongora 1. Bodoláné Szabó Bordány
Emília
felkészítő tanár

II. Balog Lázár
Koppány
III. Ocskó Melinda
Barbara
2. korcsoport.
I. Döme Balázs Márk
II. Döme Balázs Márk
III. Talmácsi Luca
3. korcsoport.
I. Kálmán Virág
II. Abonyi Mátyás
II. Szalóky
Mercédesz Lara
III. Földi Sarolt
Csenge
4. korcsoport.
I. Kálmán Richárd

trombita 2. Szalai Krisztián Mórahalom
felkészítő tanár
trombita 2. Szalai Krisztián Mórahalom
felkészítő tanár
zongora 1. Dobiné Farkas Mórahalom
Jácinta
felkészítő tanár
hegedű 2.

Huszár Emőke
Zsombó
felkészítő tanár
gitár 3.
László János
Üllés
felkészítő tanár
zongora 3. Lázity Natália felké- Domaszék
szítő tanár
zongora 2. Hegedűs Károlyné
Zsombó
felkészítő tanár

Huszár Emőke Zsombó
felkészítő tanár
II. Gáspár Zsófia Luca zongora 6. Bodoláné Szabó Bordány
Emília
felkészítő tanár
III. Pintér Emese
gitár 6.
László János
Üllés
felkészítő tanár
III. Vajner Vivien
fagott
Kálmánné
Forráskút
Mucsi Ildikó
felkészítő tanár
Klasszikus zene – Kamara
1. korcsoport.
I. Tóth Barnabás
furulya Ek.2. Hampel Zsuzsa Zsombó
Gyuris Enikő
furulya 1.
felkészítő tanár
Szabó Vanessza
furulya 1.
II. Dudás Nelli
furulya 3.
Kálmánné
Forráskút
Farkas Gusztáv
Mucsi Ildikó
felkészítő tanár
III. Kovács Aida
furulya 1.
Kálmánné
Forráskút
Török Karolin
furulya 2.
Mucsi Ildikó
felkészítő tanár
2. korcsoport.
I. Baracsi Luca
furulya 4. Greksa László Domaszék
Dóda Hajnal
felkészítő tanár
Kazi Richárd
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hegedű 5.

I. Kardos Lili
Ördögh Anett
II. Senften Leóna
Vajner Vivien

III. Korsós Roxána
Hódi Dorottya

furulya 6.

furulya 5.
furulya 6.
furulya 4.

Greksa László Domaszék
felkészítő tanár
Kálmánné
Forráskút
Mucsi Ildikó
felkészítő tanár
Kálmánné
Forráskút
Mucsi Ildikó
felkészítő tanár

Népi ének, népi hangszer
I. Halácsi Anna
6.o. Szatmári Horti Sándor Csólyospálos
népdalok felkészítő tanár
II. Ocskó Melinda 3.o. Pusztinai Kiss Csillag
Bordány
Barbara
népdalok
Anna
felkészítő tanár
III. Deák Zsófia
5.o. Népdalok Horti Sándor Csólyospálos
felkészítő tanár
Különdíj
6.o. Hevesi
Horti Sándor Csólyospálos
Provics Lili
népdalok felkészítő tanár
I. Vas Sándor Nimród
citera
Kiss Csillag
Bordány
Ocskó Melinda Barbara
együttes
Anna
Deme Mihály Dániel
3.o.-5.o. felkészítő tanár
Gábor Zalán Sándor
Rajz
Versillusztráció
helyezés
név
1.
Berta Ágnes
2.
Szikszer Tímea
3.
Czellár Virág
Meseillusztráció
helyezés
név
1.
Kiss Alíz Réka
2.
Varga Vivien Éva
3.
Kiss Angelika
Szerkesztés
helyezés
név
1.
Bálint Nikolett
2.
Vásárhelyi Henrietta
3.
Németh Nikolett
Csendélet
helyezés
név
1.
Tóth Andrea
2.
Gyuris Anasztázia
3.
Kása Kornél

település
Mórahalom
Ásotthalom
Zsombó

felkészítő tanár
Koisné Kőrösi Rozália
Naszradi Edit
Faragó Gabriella

település
Domaszék
Zsombó
Bordány

felkészítő tanár
Kardosné Volford Klára
Faragó Gabriella
Sándor Mónika

település
Domaszék
Ruzsa

felkészítő tanár
Viplakné Pásti Mária
Varga Enikő

Domaszék

Viplakné Pásti Mária

település
Bordány
Bordány
Üllés

felkészítő tanár
Sándor Mónika
Sándor Mónika
Rostás Mónika

A Petőfi-szavalóverseny területi döntőjének eredményei
I. korcsoport: 5-6. osztály
I. hely: Santana C. Patrícia
Üllés
felkészítő tanára:
Petőfi Sándor: Csokonai című
Nagy Éva
vers
II. hely: Mityók Barbara
Ásotthalom
felkészítő tanára:
Dukai Klára
III. hely: Provics Lili
Csólyospálos felkészítő tanára:
Á. Fúrús Jánosné
II. korcsoport: 7-8. osztály
I. hely: Csíkos Szonja
Csólyospálos felkészítő tanára:
Kánai Adél: Levél anyához
Á. Fúrús Jánosné
című vers
II. hely: Farkas Anna
Üllés
felkészítő tanára:
Nagy Éva
III. hely: Csóti Viola
Domaszék
felkészítő tanára:
Viplakné Pásti Mária
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ZÖLDÜL(L)ÉS
2016.04.16-án délelőtt rendeztük
meg községünk szépítő napját. Megmozdult a falu apraja, nagyja a nagyszülőkkel bezárólag. A civil szervezetek
közül a Máltai csoport, a Nyugdíjas
klub, az Alkotóház vett részt. Külön megköszönöm a Községi konyha dolgozóinak
a finom ebédet, és a Technika csoport
segítségét. Hat helyszínen folytak a
munkálatok.
Erdei iskola, tópart, Arany János utcai játszótér, Dózsa György utca játszótér, Radnai u. 2. szám iskola, Dorozsmai
út 53. sz iskola. Minden helyszínen meglátszik a szorgos kezek munkája.
A központi iskolában folyt a legtöbb
tevékenység, kiemelném a kerékpártároló helyének a kialakítását. Külön
köszönet Péter Mihály és a traktorának
a segítséget. Összesen 125 szülő, nagyszülő és lakatos vett részt. A Zöldül(l)
és egyesület és a nevelőtestület nevében köszönöm a részvevők és a tanulók
munkáját.
A nap folyamán versenyt is indítottunk az osztályok között, az az osztály
nyeri a versenyt és utazhat el egy napos
kirándulásra, akik a legtöbb szülőt, nagyszülőt hoznak erre a napra. A versenyt a
4. osztály nyerte meg. Második helyen
azonos pontszámmal a 2. osztályvégzett. A végeredményt az döntötte el,
hogy a második osztályból több tanuló
igazolatlanul hiányzott, ezzel rontotta a
becsülettel dolgozó osztály esélyét.
Sárközi Emília

A 2015-2016-OS TANÉV
TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

1. Teodorovits Ferenc Kistérségi Természetismereti Emlékverseny – Ásotthalom
2015. október 19.
Versenyzők: Sári Bálint, Bodó Eszter, Matuszka
Ervin III. helyezést értek el
2. Hevesy György Kémia Versenyre a következő tanulók jelentkeztek:
Borsos Szilárd (7. a)
Berta Szimonetta (7. b)
Farkas Laura (7. b)
Német Kinga (8. o.)
A területi versenyről a megyei döntőbe
(2016. március 19.) jutottak:
7. b osztály: Farkas Laura (28. hely)
Berta Szimonetta (31. hely)
3. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetvédelmi Emlékverseny megyei döntőjének helyszíne a szegedi SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár, időpontja:
2016. április 15. A versenyzők a feladatlapok
kitöltése után a Tudástárral, majd Szeged nevezetes épületeivel ismerkedtek.
A következő tanulók vettek részt a versenyben:
Papp Zsombor (4. o.) V. hely
Székács Árpád (4. o.) IX. hely
Felkészítő: Szolnoki Tünde
Sári Csaba (5. o.) XV. hely
Soós Ottó (6. b) I. hely
Ágoston Lili (6. b) VII. hely
Szabó Larion (6. b) VIII. hely
Péter Csilla (6. b) IX. hely
Matuszka Ervin (6. b) X. hely
Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes

4. Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny megyei döntőjének helyszíne Szentes,
időpontja: 2016. április 2.
Gyuris Csaba (7. a) –
megyei I. helyezést
ért el, így továbbjutott az országos
döntőre.
A három napos (május 6-7-8.) országos
döntőt Egerben szervezték. A verseny
három részből állt: írásbeli, terepgyakorlat,
szóbeli és kőzetfelismerés. Csaba az országos versenyen, a VII. helyen végzett.
5. Herman Ottó Országos Biológia Verseny –
Ezen a versenyen a 7. és 8. évfolyamos tanulók
egy csoportban versenyeznek.
Borsos Szilárd (7. a) VIII. hely
Juhász Blanka (7. a) XI. hely
6. Csizmazia György Komplex Természetismereti Emlékverseny Mórahalom
A csapatunk VI. helyezést ért el. Tagjai:
Sári Csaba (5. o.)
Soós Ottó (6. b)
Berta Szimonetta (7. b)
Fáncsik Krisztina (8. o.)
Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülőknek,
az Önkormányzatnak, az iskola vezetőjének,
tanárainak, az üllési „Suli” Alapítványnak és a
Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesületnek a támogatást.
Természettudományi munkaközösség

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
ÓVODAI HÍREK

Április 27-én az ovisok a Szamóca csoport által szervezett Vadnyugati délutánon vettek részt. A rendezvényt áthatotta hangulatában is, a Vadnyugati légkör!
Az óvoda minden lakója farmerben és kockás ingben érkezett. A
dekoráció, a zene is arról árulkodott, hogy a Vadnyugat beköltözött
az Óvodába.
Kipróbáltuk a zsákbafutást, készítettünk Cowboy kalapot, vágtattunk lovon, eljártuk a Cowboy táncot és lasszót bogoztunk!
Az aranymosás során felcsillant a szemünk, hogy a csoportos
kirándulásokat miből finanszírozzuk.
Finomság és eper rágcsálásával zártuk a mókát.
Köszönjük az élményekben gazdag délutánt Szamóca csoportosoknak, Ancsa és Tünde óvó néninek (Németné Rácz Tünde) és
Marika dajka néninek a szép délutánt.

Papírgyűjtést szerveztünk a Bölcsődében, Óvodában. Nagyon
örömünkre szolgált, hogy egy hét alatt sok kicsi sokra megy alapon
milyen nagy mennyiségű papírt sikerült gyűjteni. 45 fát mentettünk
meg.
Itt szeretnénk köszönetet mondani, a STABIL SPED KFT. dolgozóinak. Minden évben kétszer megszervezik és fogadják a sok-sok
papírt.
Idén tavasszal is 6 konténer várta az intézmény lakóinak a hozzátartozóit, hogy vigyék a sok-sok papírt. Minden konténer elején a
csoportok jelképei voltak kirakva. A gyermekekkel is meglátogattuk a
telepet és láncot alkotva raktuk és raktuk a sok papírt a konténerekbe.
A ”bevételt” minden csoport saját elképzelése szerint kirándulásra vagy egyéb jó időtöltésre fordítja.
Köszönjük a kedves Szülőknek, hozzátartozóknak a segítséget.
Külön köszönetet szeretnénk mondani a STABIL SPED KFT. vezetőségének.
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ONOZO AGRO Kft.

KUTYAKOZMETIKA

AGROFÓLIA, MŰTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDŐ SZER

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

Kiváló gene kájú, VAKCINÁZOTT, ELŐNEVELT
csibét állatorvostól rendeljen.
06/30/360-6662

KIS- és NAGYKERESKEDELEM

NÖVÉNYVÉDŐ SZER
AKCIÓ !!!
régi ár

ACROBAT MZ (gombaölő) 10 kg 7.450,DIMETOAT I. kat. (rovarölő) 0,2 l 1.420,DITHANE DG (gombaölő) 0,5 kg 2.240,MISTRAL (gyomírtó)
0,25 kg 5.980,MISTRAL (gyomírtó)
5 gr
313,ORTUS (atkaölő)
0,5 l 8.440,PLEDGE I. kat. (gyomírtó) 0,8 kg 79.900,PROTEUS (rovarölő)
3 l 29.090,-

akciós ár

6.260,-Ft/kg
1.140,-Ft/db
1.890,-Ft/db
5.030,-Ft/db
250,-Ft/db
7.090,-Ft/db
67.150,-Ft/db
24.440,-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
Kistelek - AGRODISZKONT Kossuth u. 88.

62/258-311

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Dr. Kónya Ferencnek és Dinnyés Kamilla
Juditnak április 4-én – 2480 grammal –
Jázmin, 2120 grammal Levente nevű,
Vér Istvánnak és Peták Alexandrának április
20-án – 2830 grammal – István Levente
nevű,

Papp Máténak és Szilágyi Nikolettnek április 27-én – 3080 grammal – Liliána nevű,

Rácz Tamásnak és Kiss Ágnesnek április
28-án – 3450 grammal - Kinga Natasa
nevű,

Fodor Sándornak és Dudás Alexandrának
április 29-én – 3130 grammal – Jázmin
Éva nevű,
Tácsik Tamásnak és Kocsis Mártának május 5-én
3650 grammal Zille nevű
gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak
és szüleinek

HALÁLOZÁSI HÍREK
Kómár Antalné április 26-án elhalálozott (élt: 90 évet)
Haska János április 28-án elhalálozott (élt: 60 évet)
Papp Dezső május 11. napján elhalálozott (élt: 79 évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

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

