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FORRÁS-IV. BERUHÁZÓ VIZIKÖZMŰ TÁRSULAT PÉNZÜGYI HELYZETE
Miután az Európai Unió támogatásával a
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083 azonosító számú projekt befejeződött és az utolsó kivitelezői számlát / 2016. február / is rendeztük,
lehetőség van egy átlátható képet adni a
Társulat pénzügyi helyzetéről.
A beruházás Társulatunk társfinanszírozásával valósult meg, ez azt jelenti, hogy
az Önkormányzati Társulás, mint beruházó
fizette ki a számlák önrészét, de a pénzt ehhez a Társulat biztosította. A Társulás és a
Társulat között 2016. március 31-ével időszaki elszámolást végeztünk. Az elszámolás
néhány fontos adata:
– Kölcsönszerződéssel a Társulásnak átadott összeg:
194 650 000 Ft
– A beruházáshoz véglegesen átadott öszszeg:
125 507 252 Ft
– A Társulás által visszafizetendő összeg:
69 142 748 Ft
A véglegesen átadott összegből
14.729.074 Ft a támogatott projekthez,
110.778.178 Ft pedig a pótbekötésekhez
kapcsolódik.
A Társulás az Áfa-visszaigénylések lezárta után, előreláthatólag 2016. június 30-ig

KÖSZÖNTŐ

vissza fogja utalni a visszajáró pénzt a Társulat számlájára.
A Társulat megalakulása óta a küldöttgyűlés által elfogadott éves üzleti tervek alapján
gazdálkodik, az üzleti terv teljesítéséről az éves
beszámolót tárgyaló és elfogadó küldöttgyűlés mond véleményt. A 2015. gazdasági évről
szóló egyszerűsített éves beszámolót a soron
következő, május hónapban összeülő küldöttgyűlés tárgyalja. Társulatunk az éves beszámoló közzétételi kötelezettségének mindenkor
időben eleget tett. Az éves beszámolók elérhetők az önkormányzati honlapokon és az Elektronikus Beszámoló Portálon /e-beszamolo.
im.gov.hu /.A lekérdezéshez szükség lehet a
Társulat adószámára, amely 13953678-1-06.
A Társulat 2016. március 31-én 812 433
964 Ft pénzkészlettel rendelkezett, ebből lekötött betétben 692 473 205 Ft, folyószámlákon 50 818 011 Ft volt, és a Társulástól
visszajáró összeg 69 142 748 Ft.
Az eddig eldöntött visszafizetések várható kiadása 152 000 000 Ft-ra tehető.
A Társulat elmúlt 9 éves gazdálkodásáról
elmondható, hogy a működési költségeket a

pénzügyi műveletek eredménye és az Európai Fejlesztési Banktól pályázat útján elnyert
támogatás teljes mértékben fedezte, így a
társulati tagok által befizetett 698 845 000
Ft több mint 30 %-os hozammal növelve
rendelkezésre állt és áll a beruházási önrész
biztosításához, a még elvégzendő beruházási
munkák költségének fedezetére és a tagok
részére történő visszafizetésre.
A Társulat célja, hogy a hátra lévő beruházási munkák mihamarabb befejezésre és
elszámolásra kerüljenek. Arra törekszünk,
hogy 2016 negyedik negyedévében a Társulati pénzmaradványt visszafizethessük
tagjainknak és elkezdődhessen a Társulat
elszámolási eljárása.
Felhívom figyelmüket, hogy az önkormányzati honlapokon sok információt / alapszabály, éves beszámolók, pénzügyi helyzet
bemutatása, stb. / találhatnak a Társulatról.
További kérdéseikkel megtalálhatnak
bennünket a 30/ 505-5859 és 30/505-1013
telefonszámokon és a vizikozmu.fkut@napnet.hu email-címen.
Maróti Mihály elnök

FALUGAZDÁSZ HÍREK

Ki szíve alatt kilenc hónapon át hordott,
s nehezen vagy könnyen a világra hozott,
Ő az ki napjait neked szentelte,
s míg kicsi voltál perceit veled töltötte!

2016-os területalapú támogatási kérelmeket május 17-ig lehet igényelni, ehhez szükséges időpont kéréssel keressék ügyfélszolgálati időben falugazdászukat:
hétfő, keddHalász Zsolt
30/337-2535
csütörtökCzakóné Dudás Mónika
70/489-3853

Ő az ki téged oly nagyon szeret,
s ha örülsz, Ő veled együtt nevet,
hát becsüld meg őt és szeresd nagyon,
mert Ő téged becsül és szeret nagyon!

Igényléshez feltétlenül szükséges az MVH jelszó, regisztrációs szám, változás esetén
földhasználati lap.

Ő az ki soha nem panaszkodik,
Ő fáradtan is rólad gondoskodik,
Ő érted is küzd egy életen át,
szeresd hát az egyetlen anyát!
Mert anya csak egy van!
Bárhol jársz, Ő veled van!
ha alszol, álmodat őrzi,
minden lépésed figyelemmel követi!
Ha bajban vagy csak fordulj hozzá bátran,
s mond el neki: - Anya megint hibáztam!
Ő majd meglásd, vigaszt nyújt neked,
szívedben begyógyítja a fájó sebet!
Ő megbocsájtja minden hibádat,
szeresd hát szívből Édesanyádat,
öleld magadhoz, amíg csak lehet,
hisz neki köszönheted az életed!
(szerző: Némethné Mohácsi Bernadett)
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek a nagy bajban.
Mivel szinte mindenünk elégett a tűzben, jól jött minden segítség. (élelem, ruhanemű,
bútor stb.)
Mindenkink hálásan köszönjük a támogatását, aki bármivel hozzájárult ahhoz, hogy újra
tudjuk kezdeni az életünk.
Tisztelettel: Tóth Zoltán és családja Balástya (volt üllési lakos)

ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE
Szívünk teljes melegével köszöntjük az Édesanyákat, és Nagymamákat az Üllési Templomban április 29-én, a 17 órai mise keretében, ahol
az egyházi énekkar színesíti köszöntéseinket és megemlékezésünket az
élő, vagy már velünk nem lévő személyekről.
A megemlékezést követően az Irgalmasság Évében az Irgalmasság
Kapuja előtti teraszon minden résztvevőt várunk egy kellemes beszélgetésre és nasira.
„Minden alkalommal, amikor önzetlenül adunk, számunkra is tágasabbá válik a világ.”
Üllési Lelkipásztor – Adalbert Atya

www.ulles.hu

KÖSZÖNET
A könyvtár köszönetet mond:
Babarczi Kittinek, Bakó Évának, Balogh Antalnénak, Berta Sándornénak,
Budai Tibornénak, Csongrádi Tündének,
Dr. Csonka Erikának, Dobai Imrének,
Hunyadvári Istvánnak, Juhász Sándornak, Monostori Nándornénak, Nyáriné
Tajti Annának, Papp Dezsőnének, Rácz
Gábornak, Hegedűs Noéminak (Tuti-Turi
üzlet)
a könyvtárnak adományozott könyvekért és folyóiratokért. A könyvtár továbbra is szívesen fogadja az új és használt,
jó állapotban lévő könyveket, amelyek
beilleszthetők a gyűjteménybe.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ

ZSOMBÓ KUPA
U7 LÁNY SZIVACSKÉZILABDA TORNA
ÁPRILIS 16. ZSOMBÓ
A mai U7-es torna sajnos nem teljesen
úgy sikerült, ahogy terveztük. Egy csapat
hiányzott, ezért az egész program megváltozott. A sok játék és küzdés azért megvolt,
a kislányok gyakorolhattak, mindenki jókedvűen tért haza. Újoncot is avattunk Kovács
hegedűs Zsófia személyében, aki meglepően
ügyesen mozgott a pályán.
Résztvevő csapatok: Szeged KKSE,
Zsombó SE és a KSZSE

ÁPRILIS 17.
U9-U10 KOROSZTÁLY

Május Programajánló
Déryné Kulturális Központ
Majális

2016. május 01. 10 óra

Üllési Horgásztó

Kreatív Mesterek 2016. május 21. 14 óra
Napja
1\iULHOĘ]HWHV
2016. április 03-05.
Nyárindító Napok

Déryné Kulturális
Központ
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!

+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

18:30-tól
Asszonytorna

17:00-tól
Jóga

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

18:30-tól
Asszonytorna

(OpUKHWĘVpJHLQN

20:00 - 22:00
Néptánc

Facebook
www.facebook.com/
kozsegikonyvtar.ulles

Majális

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

$ONRWyKi]
03. Kedd
07. Szombat

$Q\DJHOĘNpV]tWpV
Szövés kicsiknek és nagyoknak

10. Kedd
14. Szombat
17. Kedd
21. Szombat
24. Kedd

Hasznos apróságok a rongyos zsákból
Agyagozás, kosárfonás
.LiOOtWiVHOĘNpV]tWpVH
Kiállítás a Déryné K. Központban (ZÁRVA)
Virág ültetés

28. Szombat
31. Kedd

*\|QJ\EĘOEiUPLW
)DOXQDSLHOĘNpV]OHWHN

Nyitvatartás:
Kedden és szombaton 15-18 óráig
$NHUiPLDPĦKHO\Q\LWYDWDUWiVLLGĘEHQIRO\DPDWRVDQPĦN|GLN
1\iULHOĘ]HWHV
Ismét lesz nyári tábor az Alkotóházban!
3RQWRVLGĘSRQWDN|YHWNH]ĘhOOpVL.|UNpSEHQ

Ezen a tornán A fiúk és a lányok is indultak, méghozzá közös
mezőnyben. Vendégünk volt a KSZSE lánycsapata, az FKSE Algyő
fiai, a Kiskunhalas lánycsapattal . A Zsombó SE, mint rendező 1 fiú,
1 lánycsapattal vett részt a játékban. A gyerekek egy része még

szivacskézilabdázik, de a következő bajnokságban már nagypályán
fog szerepelni. Kitűnő lehetőség volt gyakorolni és szokni a nagyobb
teret és a bőrlabdát.

Vége a tornának
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2016. április 12-én soros testületi ülést tartott.
A testületi ülés 1.) Napirendi pontja „Tájékoztató a szennyvízberuházással kapcsolatos aktuális kérdésekről” volt. A napirend keretében a
jelenlévő üllési, illetve forráskúti és zsombói lakosok Nagy Attila Gyula
polgármester, Maróti Mihály, a Forrás-IV. Vízikömű Beruházó Társulat
és Novák Gyula, Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója tájékoztatóját hallgathatták meg. A tájékoztatókat követően
a megjelentek kérdéseket intézhettek az előadókhoz, melyet azok meg
is válaszoltak.

Dózsa Gy. utca 65. házszám – 105. házszám közötti szakaszán
valósulhat meg a nyílt burkolt csapadékvíz elvezető csatorna),
– Szociális alapszolgálatatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyában – TOP – -os pályázat benyújtásáról. (Sikeres
pályázat esetén az önkormányzat feladatellátásában lévő szociális alapszolgáltatás fejleszthető a gondozáshoz, ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésével),
– Csigabiga Óvoda és Bölcsőde - bölcsőde intézményegység szakmai programjának módosításáról,
– Polgármester szabadság felhasználásáról.

A Képviselőtestület a napirend lezárásaként határozatában az alábbi
javaslattal élt a Forrás-IV. Vízikömű Beruházó Társulat felé:

A képviselők nyílt ülés keretében megalkották a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletet.

47/2016.(IV.12.)önkormányzati határozat
Tárgy: Szennyvízberuházással kapcsolatos döntés meghozatala

A képviselők 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 a helyi rendelet szerint adható összeg odaítéléséről
döntött 1 db lakáscélú támogatási kérelem esetében, valamint a
helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás tárgyában.

HATÁROZAT
1. Üllés Nagyközség Képviselőtestülete a szennyvízberuházás
aktuális helyzetéről szóló polgármesteri és társulati elnöki tájékoztatót elfogadja.
2. A Képviselőtestület a Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztéséhez
kapcsolódóan javasolja, hogy a beruházásból még hátralévő, szükséges, és csak a minimális műszaki tartalmú kivitelezési munkák
kerüljenek megvalósításra.
3. A Képviselőtestület az ülésen elhangzott lakossági vélemények ismeretében javasolja a Forrás-IV Víziközmű Beruházó Társulat
Küldöttgyűlésének, hogy a kivitelezési munkák befejezését követően
a Társulat számoljon el az ingatlantulajdonosok által, az egy érdekeltségi egységre eső érdekeltségi hozzájárulás összegére vonatkozóan,
és a befizetett érdekeltségi hozzájárulás fel nem használt, megmaradó részét az érintetteknek mihamarabb fizesse vissza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila Gyula polgármester
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1) Nagy Attila Gyula polgármester
2) Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
3) Maróti Mihály Forrás-IV. Víziközmű Beruházó Társulat
elnöke, Forráskút
4) Fáncsik Judit gazdálkodási ügyintéző
5) Irattár
A Képviselők nyílt ülés további részében döntöttek:
– A lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról,
– A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök átruházásáról
szóló beszámoló elfogadásáról,
– az Üllési Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
módosításáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat közigazgatási területén 2016.
április 1-jétől alkalmazandó vízterhelési díj összegének jóváhagyásáról,
– a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésének támogatását célzó TOP-os pályázat benyújtásáról. (Sikeres pályázat
esetén a Dózsa György utca (Dorozsmai út és Olajos utca közötti
szakasza), Olajos utca teljes hosszon, Erkel F. utca (Olajos utca
és Huszár utca közötti szakasza), Móra Ferenc utca teljes hoszszon, Huszár utca (Erkel F. utca és Móra F. utca közötti szakasza),
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A nyílt ülés előterjesztéseit, anyagát a http://www.ulles.hu/
kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyaga-eloterjesztesek
link alatt, a nyílt ülésről szóló április 12-i jegyzőkönyvet a http://ulles.
hu/kepviselotestulet/2016-kepviselotestulet-jegyzokonyvek link alatt
olvashatják
(A fenti a rendeletet 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

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2016. május 17-én (kedden) 17 órakor ülés tart a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A községben közüzemi szolgáltatást végző cégek tevékenységének áttekintése
2) A 2015. évi zárszámadás elfogadása
3) Üllés Nagyközség Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése – az Üllési Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési
intézményeknél 2015. évben elvégzett ellenőrzési tapasztalatokról
4) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásának értékelése
5) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula polgármester

„FORRÁS-IV. VIZIKÖZMŰ
BERUHÁZÓ TÁRSULAT KÖZÉRDEKŰ
DOKUMENTUMAI”
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Forrás-IV. Víziközmű

Beruházó Társulat közérdekű dokumentációit a www.ulles.hu honlap
Kezdőlapján olvashatják.

www.ulles.hu

1%

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – 2016. MÁJUS

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

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: 06-30/2392996, 06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2016. április 30.-május 1.
Dr. Hursán Mihály
06/30/9986-139
2016. május 6-8.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
2016. május 13-16.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
2016. május 20-22.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
2016. május 27-29.
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032

– 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.)

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREI
Mozgáskorlátozott Egyesület következő
összejövetele 2016. május 13. (péntek) a
Déryné Kulturális Központban 15 órai kezdettel kerül megtartásra.

ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Az Életmód Klub következő összejövetele
2016. május 19. (csütörtök) a Napos Piac
épületében 17 órai kezdettel kerül megtartásra. Téma: a cukorbetegség szövődményei.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TÁJÉKOZTATÓ
A Mórahalomi Járási Hivatal tevékenységével, működésével kapcsolatos tájékoztatót (feladatok, ügyintézők, ügyfélfogadás,
elérhetőségek stb.) a Tisztelt Lakosok a
www.ulles.hu honlapon a „Járási hivatal,
Okmányiroda” link alatt (a bal oldali függőleges kék mezőben) érhetik el. .

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. májusi étkezési térítési díjak befizetését:
május 2-án és 9-én hétfőn
7-13 óráig
május 3-án és 10-én kedden
7-13 óráig
május 4-én és 11-én szerdán
7-15 óráig
május 5-én csütörtökön
7-13 óráig
május 6-án, pénteken
7-12 óráig
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

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
Március hónapban a húsvétra készültünk, különböző kézműves foglalkozásokkal.
Húsvéti üvegmatricákat, valamint fonál és
gumilap segítségével kis nyuszikat készítettünk az idősekkel. A dekorációkból az intézményt színesítettük, és természetesen az
elkészült műveket az idősek haza is vihették.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

APRÓHIRDETÉS
1 hektár lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------Javításra szoruló közművesített lakóház
eladó – Székely utca 13.
30/936-6971

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy
az Üllési Körkép MÁJUSI számának lapzártája:
2016. május 18-án, szerdán lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.
hu e-mail címen – SZERDÁN 12 óráig
– lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő
betartását.
Köszönjük!
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2016. június 04. - 2016. június 05.
Helyszín: Üllés, Vásártér
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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
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Állattartási eszközök:
6728 Szeged
Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120
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2016. június 03. - 2016. június 05.
Ifjúsági Sakkverseny 4SZ\ħbbAOYYdS`aS\g
2016.06.03 (péntek) 14:30 -16:00
Helyszín: Fontos Sándor Általános Iskola
Vezeti: Seres Lajos
Tel.: 06-30/369-0440
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Üllés

2016.06.04 (szombat) 9:00
Helyszín: Déryné Kulturális Központ
Vezeti: Gábor Géza
Tel.: 06-70/515-6934

7TXáaÌUWÓaÊ`SUåáYT]QW
2016.06.04 (szombat) 9:00
+HO\V]¯Q0čI¾YHVS£O\D
1HYH]«VLG¯M)W KHO\V]¯QHQIL]HWHQGõ
Jelentkezés: Lapu Csaba
Tel.: 06-30/446-0982

4OZcYS`äZħ9S`ÓY^Ì`bá`O /ahbOZWbS\WahdS`aS\g
2016.06.04 (szombat) 9:00
*\¾OHNH]õ'«U\Q«.XOWXU£OLV.¸]SRQW
Láthatósági mellényt hozz magaddal!
Jelentkezés: Tóth Erika
Tel.: 06-20/543-6705

2016.06.04. (szombat) 9:00
Helyszín: Fontos Sándor Általános Iskola
Vezeti: Gyóni Sándor
Tel.: 06-30/990-0879
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CSILLAGOK KÖZÖTT – PLANETÁRIUM ÜLLÉSEN

Éjjel felnézünk a tiszta égboltra, és milliónyi apró fénypontot látunk. Olyan világ tárul
a szemünk elé a csillagos égboltot nézegetve, melynek méretei, végtelensége, misztikus volta, mindig sok kérdést vetettek fel az
érdeklődő emberekben. Például a csillagképek segítették a régmúlt hajósait és utazóit a
tájékozódásban, mert azok mozdulatlanul ott
voltak mindig a helyükön, megbízhatóan.
De miket is látunk valójában? Mit tudunk
ezekről az égitestekről? Hogyan keletkeztek?
Milyen messze vannak? Ezekre és még sok
más érdekes kérdésre kerestük a választ a
planetáriumban.
Április 1-én egész nap elfoglalta a
Fontos Sándor Általános Iskola torna termét Magyarország legnagyobb működő
mobilplanetáriuma. A 7 méter átmérőjű, 5

méter magas levegővel felfújt kupola egyszerre 40 kis űrhajóst juttatott el a Naprendszerbe. A szegedi Partiscum Csillagászati
Egyesület által készített film: hanghatásokkal színesített, teljes 360°-ban a kupolára
vetített nagy felbontású felvétel megtekintésével a nézők játékos űrhajós kiképzést
kaptak, közben szórakozva ismerkedhettek
meg a csillagrendszerrel.
Utazás a Naprendszerben: Az előadást
múltbéli látogatással kezdtük, mely során
a dinoszauruszok világa elevenedik meg. A
program során végiglátogattuk a Naprendszer
bolygóit, megismertük ezek jellegzetességeit,
fizikai paramétereit, sőt néhány bolygó felszí-

nére „le is szálltunk”. Ezt követően élőszavas
kommentár segítségével a nézők tanulmányozhatták az égbolt nevezetes csillagképeit, a jellegzetes égi mozgásokat (csillagok, csillagkép,
szabadszemes jelenségek, bolygók, galaxisok,
csillagködök, csillagcsoportosulások). A bemutató végén valósághű felvételek segítségével elevenedtek meg a Naprendszer égitestei.
A műsor további részei: Legyél te is űrhajós,
A Földtől az Univerzumig és a Holdra szállás.
A műsort megtekinthették az Általános
Iskolások, a Cica csoportos óvodások, illetve
nyitott előadáson az érdeklődő felnőttek is.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ - TOJÁSOS HÚSVÉT

„Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára.
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra.
Rózsavíztől, majd meglátod, szép és ügyes leszel.
Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel?”

Húsvét előtt egy héttel közösen készülődtünk az Ünnepre itt a Déryné Kulturális
Központban. A Mosolyra Hangolók: Anikó,
István és Szabolcs vidám zenés interaktív
műsorát élvezhették a gyerekek: méhecskeként röpködtek, vidáman lépkedtek, bicikliztek, királylányok és kiskirályok lettek. Ezután
a vendégek tojásokat díszítettek: festettek,
dekupázsoltak, viaszoltak, mártottak. Emellett készítettek papír figurákat, tojástartókat. A gyerekek a papír nyuszifülekkkel és
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az arcfestéssel igazi kis nyulacskává váltak. Ezután jött az ügyességi játék: répafaló
verseny, tojás egyensúly, tojás roller speed
race, nyulászos-vadászos játék, végül mindenki nagy kedvence a cukorrépa vetemény.
 S történt még sok minden más: bundáskenyér-tea party, Fürge Nyuszi Focikupa, óriás 3D kirakó. A nyuszisimogató bátor lakói
derekasan állták a lelkes babusgatást.
A
rendezvényről készült fotók megtekinthetőek
a Déryné Kulturális Központ Facebook oldalán. Akik valami miatt nem tudtak el jönni ne
búsuljanak, hasonló vidám programot szervezünk Május 1.-re is, a tópartra.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

Köszönet:
A Tojásos Húsvét megvalósulását segítették: Bálint Istvánné, Berkóné Masír
Borbála, Dobi Gyuláné, Hajdú Lászlóné,
Hecskó Józsefné, Nagy Barbara, Tajti Jánosné, Tanács Zoltánné, Turner Józsefné,
Hunyadvári István, Tanács Zoltán, Czékus
Péter, Vass László, és közvetlen kollégáim. A
nyuszisimogató lakóit Bata Edit biztosította.
Ezúton szeretném megköszönni munkájukat,
valamint minden látogatónak a részvételt!
Jövőre is várunk mindenkit!
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ

www.ulles.hu

VÉSZ ÜLLÉS EGYESÜLET HÍREI
KIRÁNDULÁS AGOSTYÁN ÖKOFALUBA
Egyesületünk a „tanyák, valamint az
alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására” kiírt (TP-1-2015)
nyertes pályázat keretében a Tanyai Tanoda
programunkban résztvevő érdeklődőknek tanulmányi kirándulást szervezett 40 fő részére Agostyán ökofaluba.
Az egész napos programban ízelítőt kaptunk a múltból, amikor „Fogadó a Boldog
Szomorú Szép Ilonkához” korhű berendezését megcsodálva, a legősibb magyar búzafajtából sütött kenyeret és gyógyteákat
kóstoltunk.
Betekintést kaptunk az ökogazdálkodás
mindennapi gyakorlatába, megtapasztalhattuk annak hatását az ott élők életszemléletére, életmódjára is. Végül feltöltődhettünk
a falu energiadombján, amely a gyönyörű
panorámájával még a kétkedőket is lenyűgözte.

TANYAI TANODA ELŐADÁSAI
Folytatódnak kedd délutánonként a Tanyai Tanoda programjai. Az Alkotóház közreműködésével elfelejtett mesterségekkel
ismerkedhettünk meg. Lehetőség nyílt kipróbálni a szövőszék használatát, a bátrabbak a
kosárfonás nehéz munkáját is kipróbálhatták. Az Alkotóház nem csak a kenyérlángos
receptjét hozta el a rendezvényre, hanem arról is gondoskodtak, hogy a jelenlévők meg
is kóstolhassák azt.

PÁLYÁZAT
Egyesületünk pályázatot hirdetett a
Fontos Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola osztályai számára a
tavaszi osztálykirándulások támogatására.
A támogatás célja, hogy a legötletesebb, a
legszervezettebb vagy a legkülönlegesebb
helyre tervezett kirándulások megvalósításához nyújtson anyagi támogatást, felismerve ezen alkalmak közösségépítő és fejlesztő
hatásait.
I.
díj 50.000,-Ft
II. díj 40.000,- Ft
III. díj 30.000,- Ft
VÉSZ Üllés Egyesület

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer
kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a
közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.
Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy
egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a közszolgáltatási díjat, az alábbiak
szerint, legkésőbb 2016.04.30-ig szíveskedjen módosítani a díj jogosultjának adatait. A
számlabefizetéssel kapcsolatos adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszámla) a
www.nhkv.hu weboldalon tájékozódhat 2016.04.15.-től, illetve arról a későbbiekben is kap
tájékoztatást. Abban az esetben pedig, ha Ön készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíti
díjfizetését, akkor továbbra is az eddig megszokottak szerint járhat el.
Április 1-jétől javasoljuk - a legkényelmesebb díjkiegyenlítési megoldásra - a csoportos
beszedési megbízásra való áttérést.
A számlázással és az április 1-je utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban az
NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot üzemeltet a jövőben, amelynek elérhetőségeit 2016.04.30.-tól a
www.nhkv.hu weboldalon, illetve későbbi tájékoztatásunkban találja.
Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a
közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a helyi közszolgáltató továbbra is biztosítja az
ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.
A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:

x A hulladékgazdálkodási díj nem változik!
x A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.
x Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.
x A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségbeli
javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz.
Tisztelettel:
NHKV Zrt.
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TAVASZI TÁNCKAVALKÁD

PARNO GRASZT

2016. április 14-én táncos lábú fiataloktól volt hangos a Déryné Kulturális Központ. A Fonó Néptáncegyüttes gyerekcsoportjai
mellett vendégeket is láthattak mindazok, akik ellátogattak a Tavaszi tánckavalkád nevű táncműsorunkra. Magyarkanizsáról a Tisza
Néptáncegyesület két csoportja, a Fürtöcske és a Turbolya csoport
érkezett hozzánk vendégségbe.
A magyarkanizsai gyerekekkel még nyáron ismerkedtünk meg, a
Tánc határok nélkül elnevezésű tánctáborunkban. A gyerekek összebarátkoztak, és azóta tervezgettük, hogy meghívjuk őket egy közös
műsorra. Szombaton délben érkezett meg a magyarkanizsai gyereksereg. Először lepakoltuk a táncos ruháikat a kultúrházban, majd az
Alkotóházba indultunk, ahol finom ebéd várta őket. Az időjárásra nem
lehetett panaszunk, így az ebéd után egy kis közös játék indult az Alkotóház udvarán. Akinek kedve volt, Hajdúné Julika szakértő irányításával csuhébabát készíthetett, és megkóstolhatta a Hajdú László
helyben sütött lekváros buktáit és pogácsáit.
A délután gyorsan elszaladt, és mindenki az esti műsorra kezdett
készülni. A lányok hajakat fontak, viseletekbe öltöztek a gyerekek, és
6 órakor kezdetét vette a műsor. Az üllési Ficergők Moldvai táncokból
készült összeállítást táncoltak, Erdélyi Luca gyönyörő zoborvidéki lakodalmas nótákat énekelt, a Cibere csoport bodroghalmi és szilágysági táncokat adott elő, a legidősebb utánpótlás csoport, a Csicsergők
csoport pedig tápéi pünkösdölőt és nyárádselyei táncokat mutatott
be. Mindenkiről egyöntetűen elmondható, hogy fegyelmezetten, tudása legjavát adva szórakoztatta a teremben összegyűlt nézőket.
Vendégeink produkcióját nehéz szavakba önteni. Az idősebb Fürtöcske csoport lányai kristálytiszta énekhangjukkal mindenkit elkápráztattak, de a táncaik hitelessége és a táncosok kiforrott technikai
tudása is elismerésre méltó volt. Szőlőőrzés a Sárközben címmel,
sárközi táncokat, valamint Anyáknak lányai és fiai címmel bonchidai
román és magyar táncokat mutattak be. A kisebbekből álló Turbolya
csoport is nagyon ügyesen szerepelt, ők Húsvéti játszó címmel somogyi szokásokat és táncokat mutattak be. A végén még egy kis húsvéti
locsolkodásra is sor került a színpadon. A vajdasági csoportokat a
szegedi Ménkű banda, míg az üllésieket a Rézhúros banda kísérte.
A műsor után hajnalig tartó táncház következett, majd a vendéggyerekek üllési családoknál térhettek nyugovóra. Az éjszaka elég
gyorsan elröpült, és a vendégség hamar véget ért. A magyarkanizsaik
délelőtt hazaindultak, de úgy látom, hogy a barátság tovább erősödött. Jó érzés volt látni a vidám gyerekarcokat a találkozáskor, és bízunk benne, hogy sokszor találkozhatunk még vajdasági barátainkkal.
Végezetül szeretném megköszönni minden táncosnak a színvonalas műsort, a nézőknek, hogy eljöttek, és ezzel támogatták táncosaink táborozását valamint viseletek készítését. Köszönöm a szülőknek a segítséget, a sok süteményt, gyümölcsöt és zöldségfélét,
az Önkormányzati Konyha dolgozóinak a finom ebédet és vacsorát,
Czékus-Deme Zitának a díszlet elkészítését, a Déryné Kulturális Központ és az Alkotóház dolgozóinak a helyszínt és a segítséget. Nagyon
köszönöm a vendéggyerekek szállását biztosító családoknak, hogy
befogadták egy éjszakára vendégeinket.

Alsó tagozatosok jöhetnek kézilabdázni az egyesület fiú és
lánycsapataiba. Szeptembertől új csoportot is indítunk a leendő és
mostani elsősöknek. Jelentkezés a 30/4450905-ös számon és a
kezizsombo@gmail.com címen lehet.

Ótott Zsolt

Polyákné Éva
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2015. április 9-én idén is megnyitotta kapuit a Pusztaszínház. Tudja, kedves olvasó, az a közösségi tér, az a kulturális programoknak helyet adó épület, amit a Fonó azért hozott létre, hogy megtöltsük azt
minőségi programokkal és a környéken, a falunkban élő embereknek
ne kelljen messze menni, ha az értékes szabadidejükben szeretnének
valami mást, valami újat látni, hallani. Olyan dolgokról beszélünk egyes
esetekben, amikre még Szegeden sincs lehetőség. Ilyen volt a Parno
Graszt fellépése is. A zenekar ebben a formájában már tizenhárom éve
működik, mégis emberemlékezet óta nem játszottak a környéken. Nagy
várakozás övezte az érkezésüket, és nem is okoztak csalódást. Óriási
hangulatot csináltak. A több, mint kétszáz vendég már a harmadik dalnál félredobta az ülőalkalmatosságokat és táncba kezdett. A ház oldalát
is szinte kirúgták. A zenészek addig játszottak, amíg bírták szusszal, mivel őket is elvarázsolta a helyszín hangulata és a kiváló közönség. Nem
találták a szavakat, és nagyon pozitív értelemben lepődtek meg. Biztos,
hogy nem most jártak nálunk utoljára. Őszintén szólva, nem is tudjuk,
hogy ki az, aki ilyen hangulatot tudna még egyszer a Pusztaszínházba
varázsolni, ha nem ők. A közönségnek külön köszönet jár. Voltak vendégeink Újvidéktől Budapestig és mindenhonnan, ami a két hely között
van. Ezeknek a rajongóknak köszönhetjük, hogy annyian voltunk aznap
este, mint eddig még soha. Tisztelet a kivételeknek, de mindezek mellett sajnálatos, hogy pont a helyi lakosság nem igazán jelenik meg az
általunk szervezett rendezvényeken. Igazuk lehet, hogy ebben a faluban
tényleg soha nem történik semmi. Ők legközelebb is nyugodtan maradjanak otthon! Akinek pedig van kedve egy másik világba keveredni
és hátrahagyni legalább egy estére minden gondját, azt sok szeretettel
várjuk továbbra is a következő rendezvényünkön!

PÜNKÖSDI TÁNCGÁLA

A Fonó

Az Üllési Fonó Néptáncegyüttes sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 2016. május 14-én
19 órakor kezdődő néptánc műsorára.
A műsorban fellépnek:
Körös Táncegyüttes (Gyula)
Rizgetős Táncegyüttes (Kishegyes – Szerbia)
Borica-Bálint Sándor Táncegyüttes (Szeged)
Üllési Fonó Néptáncegyüttes felnőtt és Csicsergők csoportja
Kísérnek Patyi Zoltán és barátai
Belépőjegyek a helyszínen vásárolhatók 500 Ft áron.
A műsor után táncházat tartunk!

KÉZILABDA HÍREK

www.ulles.hu

ÚSZÓTANFOLYAM MÓRAHALMON
NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK ÉS

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

ALSÓ TAGOZATOSOK RÉSZÉRE

2016. JÚLIUS 11-15. VAGY 2016. JÚLIUS 18-22.
(MEGBESZÉLÉS SZERINT)
A tanfolyam költsége előreláthatólag 16.000 Ft lesz, amely a következőket tartalmazza:
buszköltség, kedvezményes heti belépőjegy, napi 2x1 óra úszásoktatás két nagy tapasztalatú testnevelő-gyógytestnevelő úszóoktatóval (szintfelmérést követően több csoportban), a szabadidőt a gyerekek a kísérők felügyelete mellett játékkal töltik el, indulás reggel 8
óra után külön busszal, érkezés 16 óra előtt.
Biztosan úszni tudó alsó - és felső tagozatosok részvételére is
lehetőség nyílik korlátozott számban, a várható költség: 8.000 Ft.
A tanfolyamra 2016. június 10. napjáig lehet jelentkezni a
teszvesz.egyesulet.ulles@gmail.com címen, a tanfolyamot megelőzően minden résztvevő számára megbeszélést tartunk, amelynek
időpontjáról mindenkit értesítünk.
A jelentkezés során kérjük küldjék el a gyermek, a szülő nevét, a
szülő telefon és e-mail elérhetőségét.
A program csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a csoport korlátozott számára tekintettel a jelentkezési sorrendben tudjuk
biztosítani a részvételi lehetőséget.
A tanfolyamot a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület támogatja

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó
szívvel
emlékezünk
szüleink
halálának

Paragi Sándorné Csóti Veronika
10. évfordulóján

Az idén május 07-én kerül megrendezésre horgászversenyünk,
melyre ez úton is minden tagunkat meghívunk és várunk. Ebben az
évben szeretnénk egy közös ebéddel zárni a versenyt, amennyiben
erre lesz igény. (Ennek a költségéről a nevezéskor adunk tájékoztatást!)
A versenyen az üllési Árpád Horgászegyesület tagjai mellett
külsős tagok is részt vehetnek!
A vezetőség a versennyel kapcsolatban, az alábbiakban
egyezett meg:
1./ A versenyt két kategóriában hirdetjük meg:
– Felnőtt, melynek nevezési díja: 1.000 Ft;
– Gyermek, melynek nevezési díja: 500 Ft;
Az eredményhirdetésnél is e két kategóriában kerülnek a díjak
kiosztásra.
2./ A versenyen a horgászrendünkben meghatározott két bot és
botonként három horog használata engedélyezett a felnőtt kategóriában, a gyerekeknél egy bot használata lehetséges. Minden fogott
hal beleszámít a versenyen az értékelésbe!
3./ A verseny időrendbeli beosztása:
– 6.00-tól gyülekező
– 7.00-kor sorsolás
– ½ 8-kor a helyek elfoglalása
– 8.00-kor a verseny kezdete
– 12.00-kor a verseny vége, mérés
– Eredményhirdetés. Közös ebéd.
4./ A versenyt követően az Egyesületünk tagjai részére a fogott
halakból horgászrendünkben előírt mennyiség elvihető, melyet a fogási naplóba be kell vezetni!

Paragi Sándor
35. évfordulóján

Szerető Családjai
Köszönjük, hogy éltetek és minket szeretettek,
nem haltatok meg, csak álmodni mentetek.
Oly drágák voltatok Nekünk,
hogy azt nem pótolja semmi,
lelkünk sebeit nem gyógyítja senki.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer találkozunk Veletek!
Szeretteink lelki üdvéért jubiláló szent mise 2016. április 29-én
pénteken 17:00-kor az üllési templomban.

5./ A nevezési határidő az Egyesületünk tagjainak április 20ig. Ettől az időponttól kezdve várjuk a további nem Egyesületünk
tagjainak jelentkezését is. A résztvevők száma maximálisan 60
fő!
6./ A tóparton a verseny ideje alatt egyéb tevékenység (pl: versenyen kívüli horgászat) nem lehetséges!
7./ Az előzetes nevezéseket személyesen vagy telefonon Megyeri Istvánnál (+36/30443-4099) lehet leadni.
Üllés, 2016. április 18.
Vezetőség
Üllési ÁRPÁD Horgászegyesület
6794. Üllés, Dorozsmai út 48.
Tel:62/582-040
Fax:62/582-041
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
CIRKUSZBAN JÁRTUNK
A Cica csoportos gyerekek, Zita, Tünde, Zsuzsa óvó néni, valamint
Julika és Szabina dajka néni segítségével egy vidám, jó hangulatú cirkusz délutánt szervezett a többi csoport számára.
2016. 03. 31-re kaptuk a meghívást, melynek érkezését minden
csoport nagy izgalommal várt.
Belépőjegyeket kaptunk, melyre rajzolnunk kellett, így tudtunk csak
részt venni a rendezvényen, ezt érkezésünkkor „szigorúan” ellenőriztek
is a Cica csoportosok.
Sok-sok érdekes feladatot, játékot kipróbálhattunk és sok érdekességet láthattunk, hallhattunk.
Mi magunk is bohócokká változhattunk, hiszen kifestettük arcunkat
és bohóc orrot is kaptunk.
Négy ügyes táncos kislány bemutatójával kezdődött a műsor. Találkoztunk bohóccal, állatidomárral, bűvésszel és kígyóbűvölővel is a
délután folyamán, akik érdekesebbnél érdekesebb mutatványokkal varázsoltak el bennünket.
Részt vehettünk ügyességi feladatokon, célba dobtunk, és a legbátrabb jelentkezők egy nagyon „veszélyes” egyensúlyozó járást is kipróbálhattak kötélen egy esernyővel a kezükben.
A fiúk nyakkendőt, a lányok nyakláncot készíthettek maguknak,
mellyel már az öltözékünk is a bohócéra hasonlíthatott.
Egy közös tánccal ért véget a cirkusz délután, ahonnan minden gyerek tele élménnyel és ajándékokkal térhetett haza. Köszönjük szépen
a jó hangulatú, színes programokkal teli vidám délutánt, valamint az
ajándékokat és a csemegéket is!
A finom perecet köszönjük szépen Fodorné Bodrogi Juditnak és a
konyha dolgozóinak.
Túri Kitti

Szamóca csoport
Március hónap sok élményt nyújtott a szamóca csoport lakóinak. Hónap elején a nőnapot ünnepeltük, a fiúk
virággal kedveskedtek a lányoknak. Készültünk a március
15-i ünnepségre, katonákat festettünk, kokárdát készítettünk a kéznyomainkkal. Versekkel, énekekkel formáltuk a Magyarságunkat. Vártuk a
fényképész bácsit, készített rólunk egyéni és csoportos képet is. Ebben
a hónapban készültünk továbbá a húsvéti ünnepekre is. Színeztünk tojásokat, beszélgettünk a húsvéti néphagyományokról, fiúk pedig készültek locsolóverssel. Sok gyermek a tavaszi szünetet otthoni pihenéssel
töltötte. Amikor visszaértünk a szünetről a cica csoportosok készültek
egy fantasztikus cirkusz nappal. Hónap végén pedig kíváncsian vártuk
a bölcsődéből érkező gyermekeket. Így a csoport létszámunk 20 főre
emelkedett.
A tavasz,a természet ébredése az egyik legszebb és
legösszetettebb témája a „VÍZ „ témakörének. Március 22én, a víz világnapján a „víz éltető elemünk”-szellemében
gondolkodtunk, tevékenykedtünk. Napi teendőinkben
megfigyeltük a víz szerepét, és azt, hogyan takarékoskodhatunk a
használatával, hogyan óvhatjuk a természetes vizeink tisztaságát. Az
„ébredő növények, állatok /rovarok/ mindig közkedvelt témája volt a
különböző tevékenységeknek. A sokirányú megközelítés érzékelteti
a kisgyermekek számára az évszak jellemzőit: – a tavasz hangjai, il-
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latai, színei egészítik ki számukra ismereteiket. Megtapasztalhatják az
összefüggéseket a víz, – az állatok és növények között. Célunk, hogy
környezettudatos, állatokat, növényeket szerető emberkék kerüljenek
ki óvodánkból.
Haladunk a kés-villa megszelídítésével, egyre kevesebben igénylik az ételek feldarabolásához a segítséget.
A naposság mellett új szokás, hogy a „holnapi naposok”
is kapnak különböző megbízatásokat, elsősorban az eszközök, kellékek elő-és elrakásában, valamint az ágyazás körül akadnak
tennivalóik. Az idővel kapcsolatos fogalmak, viszonyszók csak sok gyakorlást követően épülnek be a gyermekek aktív szókincsébe.
Nagy élmény volt az utazó planetáriumi előadás, utána egész hétre
beszédtémát szolgáltattak a bolygók, csillagok, űrutazás, stb… Érdekes rajzok is születtek erről.
Készülünk a ficánkások anyák napi ünnepségére, ápr. 28-án, csütörtökön délután 5 órára várjuk az anyukákat, nagymamákat szeretettel.
Sziráki Lászlóné
Simonicsné Polyák Mária

Az ATIVIZIG Víz világnapi rajzpályázatán
különdíjat kapott Dobi Zalán.
Igen, egyre ügyesebbek vagyunk rajzolásból is.
Sok-sok pályázatra küldjük a csoport „remekműveit”.
Árgyélus királyfit is lerajzoltuk,
azokat a rajzokat a színházhoz eljuttattuk!
Mobil Planetáriumba jártunk a Ficánkásokkal,
ahol”kirepültünk az Űrbe”-mondták ámulattal.
A Bábszínház, Málé Miskát hozta el hozzánk,
természetesen ezt is megörökítettük az előadás után.
Következő nap a bűvész érkezett az oviba,
ő pedig a fülünkből is gyümölcslevet fakasztott a pohárba.
A csoportból 16-an iskolába megyünk ősszel,
ezért az Okmányirodát is meglátogattuk szüleinkkel.
Köszönjük Edina néninek a segítséget,
Terike néni pedig beírt az iskolába minket.
Neki is köszönjük a munkáját,
szeptemberbe az iskola vár reánk.
Csalogat az iskola minket nagyokat,
egy szép tavaszi napon, a műfüves pályán szaladgáltunk nagyokat.
A tanárbácsi ott tartotta az Ovi focit,
a lányok pedig kipróbálhatták az iskola kinti játékait!
Néhány képet mellékeltünk ide
csemegézzenek kedvükre!
Zádoriné Bata Zsuzsanna
Marótiné Hunyadvári Zita

www.ulles.hu

TAVASZHÍVOGATÓ RENDEZVÉNY
Az idei tanévben a sok tanulmányi verseny miatt rendhagyó
módon márciusban rendeztük meg jelmezbálunkat, amelyet ezért
Tavaszhívogató rendezvénynek neveztünk el.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap délutánján nagy volt
a nyüzsgés a központi iskolában és a Déryné Kulturális Központban,
minden osztály izgatottan készülődött a produkciókra. Fél háromkor
a színpadon kezdetét vette a jelmezes felvonulás.
A jelmezek bemutatása után, amíg a zsűri meghozta döntését,
tombolahúzás következett, ahol rengeteg ajándék, és a fődíj, egy finom torta is gazdára talált.
A zsűri tagjainak – Sárközi Emília, dr. Borbás Zsuzsanna, Erdélyiné Dudás Anita, Meszesné Volkovics Szilvia, Nagy Attila Gyula – igencsak nehéz dolga volt a színvonalas produkciók láttán, de
minden osztályt egy nagyon találó címmel és fényképes oklevéllel
jutalmaztak. Így lettek az osztályok a
Tavaszhívogató rendezvény
1.o: „Legtüzesebbjei”, mint Tűzmanók
2.o: „Legkalózosabbjai”, mint Kalózok
3.a: „Legősibbjei”, mint Ősmagyarok
3.b: „Legcsibésebbjei”, mint Angry birds
4.o: „Leglazábbjai”, mint Táncosok
5.o: „Legláposabbjai”, mint Az Éden föld lakói
6.a: „Leglátványosabbjai”, mint Optikai csalódás
6.b: „Legtáncosabbjai”, mint Táncevolúció
7.a: „Legzombisabbjai”, mint Rosszak
7.b: „Legösszefogottabbjai”, mint Százlábúak, százarcúak
8.o: „Legmaibbjai”, mint Mai fiatalok
Az eredményhirdetés előtt – a Szülői Szervezet hozzájárulásával
az alapítványi est bevételéből – minden jelmezes elfogyaszthatott egy
ízletes süteményt, amelyet Gyuris Géza cukrászmester készített el.
Ezután a buli az alsó tagozatosok számára 18 óráig, a felső tagozatosok számára 19 óráig folytatódott.
Szeretnénk megköszönni a zsűri munkáját, a szülők és pedagógusok
segítségét a jelmezek elkészítésében és a produkciók színpadra állításában, Gyóni Sándornak a videózást, Megyeri Péternek a hangtechnika
biztosítását, a fotósoknak a fényképezést, valamint a Déryné Kulturális
Központ dolgozóinak segítségét a rendezvény lebonyolításában.
Alsós és felsős Diákönkormányzat

ANGOL NYELVI VERSENY
A szegedi Karolina Általános Iskola és Gimnázium nyolcadik alkalommal rendezte meg
a „Könyv-papír-olló” irodalmi szövegfeldolgozó versenyt angol
és német nyelven 5-8. évfolyamos diákok számára két kategóriában
2016. március 4-én. A megmérettetésre szegedi, budapesti, orosházi, zentai iskolák jelentkeztek rajtunk kívül.
A háromfős csoportoknak egy-egy megadott angol vagy német
nyelvű könyvből kellett felkészülniük az alábbiak szerint:
•
plakátot készítettek a könyv népszerűsítésére,
•
egy 5 perces jelenetet adtak elő a történetből,
•
egy szövegértést felmérő tesztet töltöttek ki, valamint
fogalmazást írtak a témában.
Korcsoportunkban 14 csapat versenyzett.
Eredmény:
3. helyezést ért el:
Bodó Eszter 6.o
Nagy Miklós 6.o
Soós Ottó 6.o
felkészítő tanár: Szekeres Katalin
4. helyezett lett:
Farkas Tekla 5.o
Juhász Attila 5.o
Santana C. Patrícia 5.o
felkészítő tanár: Péterné Juhari Ágota

Zöldségtermesztéssel és forgalmazással
foglalkozó cég keres az alábbi pozíciókba
hosszú távra új munkatársakat:
- Csomagolási csoportvezető
- Göngyölegkezelő
- Raktáros
Előnyt jelent a hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat, valamint a középfokú végzettség,
azonban a pályakezdők jelentkezését is
szívesen fogadjuk.
Jelentkezéseket a hr.raktar@gmail.com e-mail
címre, valamint a +3630/349-1745-ös
telefonszámra várjuk.
Munkavégzés helye:
Agróna Szövetkezet
Üllés, Árpád dűlő 68/1
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AJTÓ, ABLAK, REDŐNY, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
- SÉRÜLÉSMENTES ABLAK ÁTÉPÍTÉS
- Ingyenes árajánlat és szaktanácsadás
- Államilag támogato pályázatok teljes körű
lebonyolítása
Most akár 1-5 év ala kiﬁzethe nyílászáró cseréjét
GARANTÁLT TÖRLESZTÉSSEL és
AZONNALI HELYSZÍNI ELBÍRÁLÁSSAL!
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NÖVÉNYVÉDĝ SZER
AKCIÓ !!!
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06/20/58-51-913
06/20/94-35-247
TUTTO ABLAK 2000 KFT.

Akciós fogyasztói áraink az áfát tartalmazzák
és a meglévĘ készlet erejéig érvényesek!

ÉrdeklĘdjön a részletekrĘl az alábbi telephelyeinken!
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Kiváló gene kájú, VAKCINÁZOTT, ELŐNEVELT
csibét állatorvostól rendeljen.

KUTYAKOZMETIKA

06/30/360-6662
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 ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Huszár Lászlónak és Krisztin-Németh Anitának március
8-án 3350 grammal Jázmin nevű
gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és
szüleinek

HALÁLOZÁSI HÍREK
Dudás Dániel Dezső március 10-én elhalálozott
(élt: 77 évet)
Czékus Mihály április 21-én elhalálozott (élt: 90 évet)
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

