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MEGÚJUL A POLGÁRMESTERI
HIVATAL
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a felújítási munkálatok miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásában a következő közel 3
hónapban fennakadások lehetségesek.
Igyekszünk minden információt megosztani Önökkel, a www.
ulles.hu honlapon, „Üllés község” facebook lapján, illetve a bejárati
ajtó mellett kihelyezésre kerülő információs táblán.
A felújítást Európai Uniós és hazai forrásokból a Csongrád Megyei Kormányhivatal és Üllés Nagyközségi Önkormányzata finanszírozza.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT LAKOSSÁG!
Az alábbiakban szeretném ismételten felhívni a lakosság figyelmét a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötéssel összefüggő kibocsátói kötelezettségre:
Üllés Nagyközség belterületén kiépítésre került a közműves
szennyvízcsatorna hálózat, amelyre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1)-(2) bekezdése értelmében az
ingatlan tulajdonosa - ha törvény vagy kormányrendelet másként
nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe
beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.
Azon Kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjfizetési kötelezettség
terheli a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
értelmében.
A talajterhelési díj mértéke: 1.800,- Ft/m3.
A talajterhelési díjról szóló 8/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletünk alapján 2017. május 31. napjáig van mód arra, hogy talajterhelési díj fizetési kötelezettség nélkül rákössenek az ingatlantulajdonosok a szennyvízcsatorna-hálózatra.
Az az ingatlantulajdonos, Kibocsátó, aki ezt a jogvesztő határidőt
elmulasztja, a rákötés napjától visszamenőlegesen 2016. január 24.
napjáig, talajterhelési díjat köteles fizetni, amely igen nagy összegű
(akár százezres nagyságrendű) díjfizetési kötelezettséget is jelenthet
(vízdíj számlákon elszámolt vízmennyiség m3-ben szorozva 1.800,- Ft)
a későbbiekben.
Kérem az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy fenti határidőig tegyenek eleget kötelezettségüknek!
Üllés, 2017. március 16.
Tisztelettel:

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy április 3-án, hétfőn 16-18 óráig tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Kulturális Központban a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila
alpolgármester

NE HIGGYÜNK A TELEFONOS
NYEREMÉNYEKNEK!
Ebben a cikkben egy olyan csalásra hívnám fel a figyelmet,
amellyel számos környezetünkben élő személyt károsítottak már
meg ismert és ismeretlen tettesek. Ezen esetekben az elkövető felhívja a tetszés szerint kiválasztott telefonszám tulajdonosát és egy
telefonos társaság képviselőjeként mutatkozik be. A csaló magas,
gyakran 100.000,-Ft feletti nyereményösszeg átvételi lehetőségével kecsegteti a felhívott áldozatot, de a nyeremény feltételeként
szabja meg, hogy egy bankautomatánál, minél rövidebb időn belül
meg kell jelennie az áldozatnak és a tettes által közölt utasításokat
teljesíteni kell. A bankautomatánál a telefonos elkövető a sértettet
arra kéri fel, hogy az általa bediktált telefonszámra 5.000-10.000,Ft, összegű feltöltést végezzen. Sajnos az áldozatok nem gondolják át, hogy a nyeremény lehetősége csak egy ürügy arra, hogy a
tettes rábírja az áldozatokat arra, hogy az ő telefonszámára pénzt
töltsenek fel.
A csalás áldozatai általában vagy a feltöltést követő pár percben, vagy a telefonos szolgáltató felhívása után döbbennek rá,
hogy becsapták őket, nyereményről szó sincs, és csalás áldozataivá váltak.
Kérjük Önöket, hogy bármilyen kedvezőnek is tűnik a felkínált
nyeremény, ne dőljenek be a csalóknak, ne töltsenek fel semekkora
összeget semmilyen telefonszámra, hiszen az ígéretben szereplő
nyereményjáték nem létezik!! Fontos, ha ilyen jellegű telefonhívást kapnak, akkor indokolás nélkül bontsák a vonalat, hiszen így
elkerülhetik, hogy áldozattá váljanak! Amennyiben – ezen felvilágosítás ellenére- áldozataivá vállnak, akkor kérem, hogy a rendőrségen mihamarabb tegyék meg feljelentésüket.
dr. Pőcze Tünde c.r. őrnagy
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KONYHAI HÍREK

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. áprilisi étkezési
térítési díjak befizetését:
április 3 – április 12-ig 7-14 óra között lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig 11.30 – 14.00 óráig.

Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2017. április 25-én
(kedden) 17 órakor ülés tart, melyre meghívja a település lakosságát.

Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
2017.02.17.-én a zákányszéki sportcsarnokba kaptunk meghívást az idősek farsangjára, melyet a Homokháti Szociális Központ
rendezett meg. Az asztalokon farsangi díszek és finomságok voltak,
a Homokháti Kistérségben élő nyugdíjasok között találkozhattunk ismerősökkel is. A környékbeli településekről érkező nyugdíjasok komédiát, verset, éneket adtak elő, melyek nagyon szórakoztatóak voltak.
Ezután élő zenére táncoltak az idősek és a kísérő gondozók egyaránt.
Helyben is megünnepeltük a farsangot, természetesen be is öltöztek klubtagjaink. A hagyományokhoz híven az idei február sem
múlhatott el farsangi fánk sütése nélkül. Az ügyes és gyakorlott
kezeknek köszönhetően finom szalagos fánkok sorakoztak a tálcán,
amelyet ebéd után desszertként jóízűen elfogyasztottak az idősek.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

Napirendek
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság 2016. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
3.) Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság 2016. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
4.) Beszámoló az Üllési Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
5.) Aktuális kérdések
Zárt ülés keretében:
6.) Étkezési térítési díjhátralékok
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2017. ÁPRILIS

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
április 1-2.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
április 8-9.
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032
április 15-17.
Dr. Papp Zalán
06/20/9739-149
április 22-23.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
április 29-30-május 1. Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805

1%
A 2016. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére ajánlhatja fel a lakosság:
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
Adószáma: 18452512-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
Adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
– Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
Adószáma: 19746896-1-06

MÁSODIK 1 %
Ha a 2016. 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.)
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AZ ONOZO AGRO KFT. PARNERTALÁLKOZÓJÁN HASZNOS SZAKMAI
ELŐADÁSOKAT HALLGATHATTAK A TERMELŐK
A térség meghatározó agrofólia, fátyolfólia, műtrágya, növényvédő szer kis- és nagykereskedelmi cége, az Onozo Agro
Kft. február 16-án tartotta meg az üllési Bali 23 Étteremben az
évi hagyományos üzleti partnertalálkozóját.
A meghívott termelők, gazdálkodók szakmai előadásokat
hallgathattak a K + S KALI Gmbh műtrágya termékpalettájáról
és azok felhasználási technológiáiról, a növényvédelmi szabályozás területén életbe lépő aktuális változásokról, a TVKheliofol sátor és talajtakaró fóliák felhasználási területeiről és
gyártási technológiájáról, valamint a mezőgazdasági termelőket
érintő változásokról.

ban lehetnek. Egy kiegészítő cimkével kell őket ellátni, és november
végéig mindenképpen fel kell használni.
Előadásában kitért a burgonya regisztrációjára, az étkezési burgonya minőségi követelményeire és a Magyarországon újonnan
megjelenő károsítókra.
A találkozó második részében Papp István vezérigazgató helyettes, a Partium '70 részéről bemutattta a TVK-s HELIOFOL sátor és
talajtakaró fóliák gyártását és a minőség-ellenőrzés formáit. Felhívta
a figyelmet, hogy a kén, klór, bróm tartalmú szerek károsítják a fólia
élettartamát. Kiemelte a nemrég forgalomba került fénydiffúzoros fóliákat, melyeknek a fény eloszlásában van nagy szerepük, korábbi és
bővebb termés érhető el.
Halász Zsolt falugazdász a mezőgazdasági termelőket érintő változásokat ismertette.

Onozó Mihály ügyvezető, az Onozo Agro Kft. tulajdonosa megköszönte a találkozón megjelent gazdáknak, termelőknek a cég irányába nyújtott bizalmát, együttműködését és a vásárlásaikat.
Beszámolt arról, hogy 2016-ban kismértékben csökkent a Kft.
árbevétele. Ennek növelése érdekében több intézkedést is tettek. Az
egyik, hogy az áraikat még jobban fogják a piaci viszonyokhoz igazítani. Megemlítette, hogy a tavalyi évben csak kisebb fejlesztéseket
végeztek (pl. új kisteherautót vettek).
A Kft. számára elismerés, hogy Európa egyik vezető digitális üzleti információ szolgáltatója, a Bisnode minősítése alapján a legmagasabb AAA besorolást kapta az Onozo Agro Kft.
A jelenlévőknek a 2017-es esztendőre jó egészséget, sok sikert
és a találkozóhoz hasznos információszerzést kívánt.
Juhász Attila alpolgármester tájékoztatást adott a fúrt kutakkal kapcsolatos várható jogszabályváltozásokról, a 3,5 tonna alatti
járművekre vonatkozó EKAER változásról, valamint az őstermelőket
érintő adóváltozásokról.
A K + S KALI Gmbh német műtrágyát gyártó cég részéről Dr.
Zsom Eszter szaktanácsadó ismertetőt tartott a cég által előállított
egyes műtrágya fajtákról. Kiemelte, hogy a növények számára igen
fontosak a könnyen és gyorsan felvehető vízoldható formájú magnézium és kálium trágyák.
Ezen műtrágyák használatával jobb minőségű, piacosabb megjelenésű végtermék érhető el.
A növényvédelmi szabályozás területének aktuális változásairól
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növényvédelmi Felügyelője,
Papp Ferenc beszélt.
Felhívta a figyelmet, hogy módosítások léptek életbe, melyek
a 43/2010-es EKVM rendeletet érintik. Minden I-es forgalmi kategóriájú szer vásárlása esetén bármilyen tevékenység növényorvosi
vényhez kötött, a növényorvosnak minden esetben szerződést kell
kötnie az ügyféllel.
2016-ban a NÉBIH néhány glifozát hatóanyagtartalmú vegyszernek visszavonta az engedélyét, amelyek még május 31-ig forgalom-
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Krizsán Péter, kereskedelmi vezető röviden értékelte, az Onozo
Agro Kft. 2016. évi kereskedelmi munkáját.
A Kft. árbevétele 2016-ban 1,58 milliárd forint volt. A cég létszáma 21 fő.
Jó hír a termelőknek, hogy az agrofóliák még februárban is a
2016-os árakon vannak forgalomban.
A tavalyi évben kétszer történt 3 és 5%-os árcsökkentés.
Műtrágyáknál a nitrogén terén áremelés várható. A magyar nitrogén beszerzése mivel nehézkes, ezért elképzelhető, hogy nitrogénből import műtrágyájuk lesz elérhető. A káliumnál már van egy kicsi
áremelés. Ezeket a termékeket, mivel jórészt Euróban vásárolják, a
deviza ingadozása az árakat is befolyásolja. A növényvédő szereknél
még nincs áremelés, a meglévő készleteiket a tavalyi árakon adják.
A fátyolfóliáknál drágulás az év második felében várható.
A vetőmagok termékcsoportját szeretnék bővíteni. Minden vetőmagot előállító és forgalmazó céggel kapcsolatban állnak. Nagyobb
mennyiségű vetőmag vásárlása esetén több kedvezményt tudnak
adni.
Három üzletükben végeznek növény egészségügyi és tápanyagutánpótlási szaktanácsadást. Üllésen és Kisteleken Vincze Mihály
szakmérnök, Balástyán Császár András szakmérnök.
Talaj- és vízminta begyűjtés továbbra is ingyenes, amely a mórahalmi akkreditált laborban történik.
24 órán belül árukiszállítási, illetve bankkártya fizetési lehetőség
van minden üzletünkben.
Műtrágyás zsákokat már nem, de üres, megtisztított növényvédő
szeres göngyölegeket, flakonokat átvesznek.
A 2016-os évhez képest az idei esztendőben 10%-al szeretnék
éves árbevételüket növelni.
Krizsán Péter bizakodva tekint a 2017-es évre és a termelőknek
jó egészséget, munkájukhoz sok sikert, jó együttműködést kívánt.
Az üzleti partnertalálkozó hasznos információgyűjtéssel, kötetlen
beszélgetéssel, jó hangulatban ért véget.
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FONÓS BÁL

40 ÉVES A FONÓ –
JUBILEUMI MŰSOR

Már hosszú évek óta hagyomány bálunk, és minden
évben nagyon várjuk. Kezdetben csak a fonósok és családtagjaik jártak rendezvényünkre, de néhány éve már
bővült a résztvevők köre, és sokan megismerték báljaink
semmihez sem hasonlítható légkörét.

Tisztelt közönség, kedves üllésiek!

Idén február 4-én rendeztük meg a Fonós Farsangi Bált, és
most végre a farsangi időszakból sem csúsztunk ki. Az esemény –
meghirdetett programjához híven – valóban báli hangulatot teremtett. Nyitótánc helyett Boka Gábor helyiekből verbuválódott amatőr
csoportja elevenítette meg Háry János hiteles történetét, bár kicsit
más forrásokból megközelítve a jól ismert sztorit. Ez már rögtön
meg is adta az alaphangulatot, majd ezt követte a vacsora, ami a
levestől a különböző sültekig mindenféle jóban bővelkedett. Ezután
már a táncé volt a főszerep, egészen hajnalig. A zenéről két zenekar
is gondoskodott, hogy minden stílus szerelmese megtalálja a neki
tetsző muzsikát: a party zenét a Coco Bongó zenekar biztosította,
népzenét Bittó Nándor és barátai játszottak. Köszönjük a lelkes és
nagyszámú vendégseregnek, hogy megtisztelték bálunkat részvételükkel, és jövőre is várjuk őket sok szeretettel. Emellett a Fonó
az alábbiaknak szeretné még megköszönni a támogatást és a segítséget: Tasi Zoltánné, Sárközi Emília, Hugyecz Andrásné, Zsiros
Tiborné, Rutai Bettina, Ábrahám Józsefné, Czékus Péter, Maróti
Zoltán, Bozsity Erika, Czakóné Dudás Mónika, Ambrus Erzsébet,
Déryné Kulturális Központ dolgozói; valamint a népzenészek: Bittó
Nándor, Lovászi Irén, Dankó András, Farkas István „Brazil”.

Együttesünk 2017-ben ünnepeli fennállásnak 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból műsort szervezünk 2017. május 27én 19 órai kezdettel, melynek helyszíne az általános iskola udvarán
felállított rendezvénysátor lesz.
A műsor első részében fellépnek együttesünk egykori, valamint
jelenlegi táncosai, zenészei, valamennyi gyermekcsoportja. A második részben egy ősbemutatót láthatnak Pusztacsárda címmel, sok
humorral, énekkel, tánccal és filmbejátszásokkal.
Várunk minden érdeklődőt sok szeretettel!
a FONÓ

Üllési zöldségkertészet keres
női munkavállalót állandó foglalkoztatásra.
Érdeklődni: 06/30/370-6230

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS
Nőgyógyászati rákszűrés ULTRAHANG vizsgálattal
2017. április 25-én
13 órától
A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi
Költsége 3000 Ft
Az ultrahangos vizsgálat mellett citológiai kenet és hurok levételt,
felhelyezést, gyógyszerfelírást is végez és bármilyen nőgyógyászati
panasszal lehet fordulni a szakemberhez. Akinek az előző rákszűrésen elváltozást találtak, annak egy kontrol vizsgálat javasolt!
Várjuk a helyi és a környező települések lakóit is.

Időpont egyeztetés és bejelentkezés személyesen vagy
telefonon a 30/506-2683-as számon a Védőnői Szolgálatnál
munkanapokon 8-10 óráig.
Védőnők

ZÖLDÜL(L)ÉS –
ZÖLD ÜLLÉS
2017. április 22-én (szombaton) környezetvédelmi programot
szervezünk a
Föld Napja alkalmából.
Szeretettel várjuk településünk lakóit, a civil szervezeteket
községünk szépítésére!
Gyülekezés és regisztráció a Napos piacon 8.00-8.30 óráig.

A nap várható programjai:
játszóterek rendbetétele, kisfák ápolása, hulladékszedés belterületen és külterületen (erdők, mezők) stb.
Bízunk benne, hogy munkájával hozzájárul településünk
szépítéséhez.
Részletes programot plakátokon olvashatják!
Minden résztvevőt ebéddel várunk!
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FARSANG
Az idei tanévben a farsangi időszak utolsó péntekjén, február 24én rendeztük meg hagyományos farsangi karneválunkat. Délutánra
az időjárás egy kicsit szomorkássá vált, de ez senkinek sem szegte
kedvét, mindenki izgatottan készülődött.
Fél háromkor a színpadon kezdetét vette a jelmezes felvonulás.
Az alsó és felső tagozatosok is csoportos produkciókkal készültek. Az
első osztályos cicák után a másodikosok mozgalmas country tánca
következett. A harmadikosok a cirkusz világába varázsoltak bennünket. A 4. a osztály a Hupikék törpikék c. mese szereplőit mutatta be,
a 4. b pedig Játékországba kalauzolta a nézőket. A két osztály együtt
a Pezsdítő ritmusok c. latinos koreográfiát is előadta. Az ötödikesek
Péter Dániel Boci c. történetét vitték a színpadra. A hatodikosokkal
a „Zárt osztály” időutazásán vehettünk részt. A 7. a Star Wars- A
lázadók c. produkcióját a 7. b Kék csibe a Maggitól c. műsorszáma
követte. A bemutatkozást a 8.b osztály zárta fergeteges lakodalmas
jelenetével. A zsűri döntése alapján minden osztály egy fényképes
oklevéllel gazdagodott, a jelmezesek a fáradalmakat pedig egy-egy
szelet finom csokitortával enyhíthették.
A jelmezek bemutatása után, amíg a zsűri meghozta döntését,
tombolahúzás következett, ahol rengeteg ajándék és a fődíj, egy torta is gazdára talált.

A hattagú zsűri: Sárközi Emília, dr. Borbás Zsuzsanna, Nagy Attila
Gyula, Erdélyiné Dudás Anita, Meszesné Volkovics Szilvia, Juhász
Attila az osztályoknak a következő címeket adta:
1. o: A leghízelgőbbek
2. o: A legvagányabbak
3. o: A legszórakoztatóbbak
4. a: A legtörpösebbek
4. b: A legvarázslatosabbak
5. o: A legszórakoztatóbbak
6. o: A legőrültebbek
7. a: A legjelmezesebbek
7. b: A legízesebbek
8. b: A legmulatósabbak
A bulit egy igazi télűző forró hangulatú disco zárta, ahol mindenki
találhatott kedvére való zenét.
Szeretnénk megköszönni a szülők és pedagógusok segítségét a
jelmezek és produkciók létrehozásában, a zsűri munkáját, a Szülői
Szervezet torta felajánlását és a Déryné Kulturális Központ dolgozóinak segítségét a rendezvény lebonyolításában.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS
(2017/2018. TANÉV)

ISMÉT BAJNOKI MECCS AZ
ÜLLÉSI PÁLYÁN

Beiratkozás ideje: 2017. április 20. (csütörtök)
2017. április 21. (péntek)
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– Anyakönyvi kivonat
– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás:
– óvodai szakvélemény
– járási szakértői bizottság szakértői véleménye
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság
szakértői véleménye.

TISZTELT SZÜLŐK!
Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a bölcsődei beiratkozás
ideje 2017. április 24-én (hétfőn), 25-én (kedden), 26-án (szerdán)
8.00-16 óráig lesz a bölcsőde épületében.
Kérjük a csoportlétszámok kialakítása miatt mindazon gyermekek beíratását, akik az idén, ill. a következő év augusztus végéig
szeretnék elkezdeni a bölcsődébe járást.
A beiratkozáshoz szükséges:
– a szülő személyazonosító igazolványa;
– a szülő és a gyermek lakcímkártyája;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, taj kártyája;
– orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges és közösségben
gondozható;
– mindkét szülő munkáltatói igazolása vagy
– iskolalátogatási igazolás, ha képzésben vesz részt vagy
– őstermelői igazolvány vagy
– munkáltatói szándéknyilatkozat arról, hogy foglalkoztatni fogják,
vagy
– ha egyéb indoka van a felvételi kérelemnek (pl. szociális, egészségügyi stb.,) védőnői, orvosi vagy egyéb igazolás.
Ha bármilyen kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban, az alábbi
telefonszámon érdeklődhetnek: 06-30/328-78-54.
bölcsődevezető
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Alsós és felsős Diákönkormányzat

Az Üllési labdarúgó pálya talajának felújítása befejeződött, igyekeztünk egyúttal a pálya környezetét is megszépíteni. Április első
hétvégéjétől használatba veheti a csapat a megújított pályát, és a
szurkolók is hazai környezetben bíztathatják a kedvenceiket.
2017.04.01. 1630-kor
Üllési ISE – Csanytelek
Megye II.-s mérkőzés
Minden kedves Szurkolónkat várjuk a mérkőzésre.
Hajrá Üllés!!

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatjuk, hogy az ingatlan elől történő elszállítás 2017.
évben is a szokásos módon kéthetente hétfői napokon 7 órától
történik. A szállítási napok – az Üllési Körkép decemberi számában
megjelent – 2017. évi falinaptáron kerültek feltüntetésre. (a szállítási
napok a falinaptáron  jellel jelöltek)
A sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Segítő együttműködésüket köszönjük!

ÉLETMÓD KLUB
Az Életmód Klub 2017. április 20-án, csütörtökön 17 órai kezdettel a megszokott rendben minden érdeklődőt vár a Napos Piac
épületében.
Téma: Cukorbaj és más bajok
Lapuné Füredi Andrea

www.ulles.hu

ISMÉT ÜLLÉSEN A
PARNO GRASZT
Kedves Emberek,
a tavalyi fergeteges mulatság után újra nálunk a Parno Graszt!
Mondjuk akkora bulit csináltak nálunk egy éve, hogy ez nem is volt
kérdés. :)
A MEGLEPETÉSEK:
– A zenekar három (3!!!) órán át fog
játszani, szóval lehet váltás ruhával készülni!
– Valamint üzeni Oláh Józsi (a zenekar
vezetője) a zenész pajtásoknak, hogy hozza
mindenki magával a hangszerét, mert szívesen szórakoznak, mulatnak együtt mindenkivel, aki kompatibilis. Szóval jammelésre fel!
Aki szereti a jó magyar cigányzenét,
az biztosan nem tudta elkerülni ezt a kiváló
együttest az elmúlt tizenpár évben. Most itt
a lehetőség élőben is szórakozni a zenéjükre.
Ha esetleg valaki kifejezetten nem szereti jól érezni magát és a jó zenét sem bírja,
akkor az jöjjön el szenvedni. :)
BEUGRÓ:
14 év alatt:
elővétel:
helyszínen:

1500 HUF
2000 HUF
2500 HUF

JEGYVÁSÁRLÁS MÓDJA:
1. személyesen az üllési Déryné Kulturális
Központban
2. Előreutalással ide:
11735005-20511090-00000000 (OTP)
Üllési Fonó Alapítvány
Utalásnál írjátok le, ki(k)nek a nevére
szól(nak) a jegy(ek), és ha szeretnétek viszszaigazolást kapni, az e-mail címeteket se
felejtsétek le!
Bővebb információkért a jelenlegi és jövőbeni programjainkról kövessetek minket itt:
www.facebook.com/hagydelavarost
www.facebook.com/fonofolk
fonoulles@gmail.com
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Miért fontos az olvasás, a mesék megszerettetése a gyerekekkel?
Ha szülőként rászánsz egy kis időt arra,
hogy esténként nyugodt körülmények között
összebújj gyermekeddel, beszélgessetek és
mesélj neki, mindez közös harmonikus élmény lehet, amelyre a gyermeked vágyni fog.
A mese megtanítja a gyermekedet, hogy
figyeljen a történetre, fejlődjön a fantáziája,
belső képeket alkosson. értelmezzen, kérdezzen, akár maga is tovább szője a történet
fonalát. Gondolkodása rugalmasabbá válik,
képes lesz problémás helyzeteket könnyebben megoldani. Hatással lesz a szövegértésére, szókincsére stb.
A gyermekek életében egy másik meghatározó élmény lehet az olvasás és a könyvek megszerettetése érdekében az írókkal
történő személyes találkozás.
Februárban az üllési Községi Könyvtárba
Darvasi László, József Attila-díjas író látogatott el. A 4. osztályos gyerekek egy nagyon
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jó hangulatú, interaktív író-olvasó találkozón
vehettek részt, ahol a Trapiti, avagy A nagy
tökfőzelékháború című meseregény kapcsán
számos kérdést tehettek fel. A beszélgetés folyamán megismerhették mi ösztönözte az írót,
milyen ötlet alapján írta épp ezt a történetet,
miért adta a történet szereplőinek pont azokat
a neveket. Hogyan tud egy felnőtt a gyerekek
szemével látni, mitől lesz jó egy mese, egy
regény, mi kell ahhoz, hogy egy regény elkészüljön és az olvasók kezébe kerüljön.
Az író több meséjét is bemutatta és
ajánlotta a diákoknak. Végül mindannyiunk
nagy örömére kölcsönös dedikálás következett: Darvasi László dedikálta a gyerekek
könyveit, az író saját Trapiti avagy A nagy
tökfőzelékháború példányába a gyerekek kedves gondolataikat írták.
És végezetül Albert Einsteint idézném:
"Ha azt akarjátok, hogy intelligensek
legyenek a gyerekeitek, olvassatok nekik
meséket. Ha azt akarjátok, hogy még intelligensebbek legyenek, olvassatok nekik még
több mesét."

ÚJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK!
Folyamatosan érkeznek minden korosztály számára új könyvek az üllési Községi
Könyvtárba.
Cseréld le lejárt kölcsönzési határidejű
könyvtári könyveidet új kötetekre!
A beiratkozás és a könyvtárhasználat továbbra is ingyenes.

Várok szeretettel minden régi és leendő
új olvasót!
A 'könyvfaló játék' eredményhirdetése
2017. április 08-án 15 órakor lesz a Déryné Kulturális Központban. Minden kis
diákot várunk, aki részt vett a játékban.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ

"LÚD-TOLL"
MÁRCIUS IDUSÁN
Szirmot bontó barackfának
Hószín fehér
Ezer apró virága,
Por-nektárját
Szerteszórja
A szomjazó világba.
Kelő napnak gyémánt színű,
Melengetőn
Ölelő fénysugára,
Tavaszt csenve, csókot hint le
Bíztatón az
Ébredező határra.
Mély álmából, újra ébred,
Természetnek
Milliónyi csodája,
Szabadságot, békét vágyva,
Zászlók lengnek,
Március idusára.
S. Dudás Mária

www.ulles.hu

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY A 2017/2018-AS NEVELÉSI ÉV
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
a) Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a
2017/2018-as nevelési évben
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.
Felvehető:
– aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
– a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az évközbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik a 2017. augusztus 31-e után
töltik be a 2,5 életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti
időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Előfelvételivel felvehető az a gyermek, aki a nevelési év időtartama alatt betölti a 2,5 életévet és felvétele munkahely, vagy családi
okok miatt indokolt.
(Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete,
vagy gyámsága alatt álló, az óvodai nevelésben való részvételre
kötelezett (3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni
a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.)
b) Az óvodai beiratkozás időpontja: 2017. április 24-25-26-án
8-16 óráig
Helye: Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 6794 Üllés Dorozsmai út 10.
c) A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok,
dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a
sajátos nevelési igényről
– szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi
kedvezményről, tartós betegségről,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
d) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:
A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint:
(1) Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos
gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés- oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál
többet mulaszt, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés
miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy
tanítási évben egyszer van helye.
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke
ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
e) Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, nevelésükre az alapító okirat szerint jogosult óvoda, és annak elérhetősége:
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde az integráltan nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
címe: 6794 Üllés Dorozsmai út 10.
vezető: Marótiné Hunyadvári Zita
telefonszám: 06-30-506-3466
e-mail cím: csigabiga@ulles.hu
A Csigabiga Óvodába felvehető integráltan nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek felvételénél az intézmény Alapító Okiratában foglaltak az irányadóak.
f) Az alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató
óvoda és elérhetősége: g) A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete:
a település teljes közigazgatási területe
h) Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2017. május 15.
i) A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartási óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda
vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú
döntést.

APRÓHIRDETÉS
Szalagfűrészelést vállalalok. 06/70/277-7864
--------------------------------------------------------------------------------------Szántót és kaszálót bérelnék. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06-20/569-0551.
--------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Üllés központjában családi ház eladó. Érd. 06/70/2323505
--------------------------------------------------------------------------------------116 x 87-es ablak, gáztűzhelyek, mázsa, tetőcserép, hosszú létra,
permetezők, dohányzó asztalok, 28-as női kerékpárok eladók.
3 szobás ház melléképületekkel eladó.
érdeklődni: 62/291-054
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MEGHÍVÓ
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület az
„Ifjúsági Önkéntes Programok Üllésen”
projekt keretében
április 23-án, vasárnap 17 órától
túrázni várja a mozogni vágyókat.
GyülekezĞ és indulás: Üllési Horgásztó,
pihenĞpadoknál
Ott a helyed, különösen, ha:
-15-29 év között vagy és szeretnél érdekes, helyenként
extrém programokon részt venni,
-ha szeretnél fesztiválokon részt venni,
-ha szeretnél ajándékokat nyerni,
-ha iskolai közösségi szolgálatodat szeretnéd
teljesíteni,
-ha szeretnél egy jó hangulatú túrán részt venni.
Gyerekek csak szülĞi felügyelettel jöjjenek!




ANGOL VERSENYEINK
A dóci Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola 2016. december
16-án ismét megrendezte angol nyelvi tematikus vetélkedőjét, a Karácsonyhoz kapcsolódó szókincset, angolszász szokások ismeretét
kérték számon a sokszínű, érdekes feladatok, előzetes feladatként
pedig egy verset kellet írni a megadott szavak alapján, természetesen angolul. Iskolánkat három 8.b osztályos tanuló képviselte: Berta
Szimonetta, Farkas Laura és Kucsera Krisztián. A nyolc falusi
iskola közül az üllésiek az első helyezést érték el.
A szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium kilencedik alkalommal hirdette meg a „Könyv-papír-olló” országos
irodalmi szövegfeldolgozó versenyt angol és német nyelven 5-8. évfolyamos diákok számára két korcsoportban. A verseny időpontja:
2017. március 10. péntek volt.
A háromfős csoportoknak egy-egy megadott angol vagy német
nyelvű könyvből kellett felkészülniük az alábbiak szerint:
– plakát a könyv népszerűsítésére,
– egy 5 perces jelenet a történetből,
– egy szövegértést felmérő teszt, valamint fogalmazás a témában.
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A következő rövidített olvasmányokat kellett feldolgozni:
Angol nyelv:
I. kategória: The Piano Man
II. kategória: A Midsummer Night’s Dream by Shakespeare
Eredményeink:
I. kategóriában Farkas Tekla, Juhász Attila, Santana C. Patrícia 6. osztályos tanulók 5. helyezést értek el.
II. kategóriában Bodó Eszter, Nagy Miklós, Soós Ottó (7. osztály) 4. helyezett lett.
bővebb információ: http://www.karolinaiskola.hu/historiadomus-galeria/2016-2017/koenyv
Felkészítő tanárok: Péterné Juhari Ágota és Szekeres Katalin

www.ulles.hu

“LET’S GET TOGETHER AND PLAY
PHYSICS”
Európai együttműködési projektünk 2016-2018. évben valósul
meg az egész életen át tartó tanulási (LLL: LifeLong Learning) program keretében.
A project honlapjának elérhetősége:
http://www.fontos-iskola.hu/letsplayphysics
Ebben a projektben 6 ország (Lengyelország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Törökország és Magyarország) vesz részt. Az együttműködés fő célja a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése.
A második találkozóra Pozsonyba utaztunk 2017. február 13-18.
között.
A pályázatban foglaltak alapján csak felnőttek utazhattak volna
erre a találkozóra. Célunk viszont továbbra is az, hogy a pénzügyi
lehetőségek függvényében minél több diákot kapcsoljunk be a munkálatokba. Szlovákiába 10 diákunk részvételét tudtuk biztosítani. A
8. osztályos diákok egy kísérlet kidolgozásával pályázhattak erre az
utazásra. El kellett készíteniük a kísérlet leírását, illetve a kísérleti

eszközt is, elsősorban háztartási hulladékból.
Mellékelni kellett továbbá egy rövid videót a kísérlet menetéről.
A kiutazó diákok és kísérleteik:
Donciu Adela: hajszálcsövesség, vízililiom; Farkas Anna: „Buli
a pohárban”, szívószálsíp; Berta Szimonetta: hidrosztatikus nyomás, pingponglabda-szelep; Olajos Marcell: kísérletek krumplival,
krumplipuska; Juhász Blanka: „habzó szörnyecskék”; Kucsera Krisztián: solenoid motor; Borbély Szimonetta: CD lufi, lebegő dodzsem;
Gyuris Csaba: harc az erők között, antigravitációs gép; Sári Bálint:
Stirling motor; Borsos Szilárd: fénytani kísérletek, anamorf képek,
tükrözés.
Hét diákot családok fogadtak, három tanuló pedig szállodában
lakott a felnőttekkel.
A találkozóra Tasi Zoltánné, Kocsisné Hecskó Ágnes és Szekeres
Katalin utazott a tantestületből.
Programjaink voltak:
– a tanulók által bemutatott kísérletek a pozsonyi partneriskolában;
– Beethoven Örömódája műanyag csövekkel előadva
– látogatás a pozsonyi Aurelium Science Centre-ben (a budapesti Csodák Palotájához hasonló hely)
– Technical Museum, Bécs
– városnézés Bécsben
– tájékoztató a szlovák oktatási rendszerről
– prezentációk a résztvevő országok tudósairól
– betekintés a nanotechnológiával foglalkozó kutatócsoport
munkájába
– interaktív kísérleti bemutató a Pozsonyi Comenius Egyetemen
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www.ulles.hu
(A kísérletek közel kétharmadát ismerték diákjaink és magyarázattal is tudtak szolgálni. Tudásukkal elkápráztatták az egyetemi oktatót és a közönséget is.)
– látogatás a pozsonyi meteorológiai állomáson
– városnézés Pozsonyban
– a szakköri tematika kidolgozásának megkezdése
A harmadik találkozóra május 15-20. között kerül sor Üllésen.
Várhatóan minden partner 4-6 diákot hoz falunkba. Számítunk a szülők, a kollégák és diákjaink aktív részvételére.
Tasi Zoltánné, Szekeres Katalin

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
SZÍNES DÉLUTÁN AZ OVIBAN!
A Ficánka csoportosok meghívókkal a kezükben kerestek fel
minden óvodai csoportot, hogy egy Színes délutánra hívjanak meg
bennünket.
Alig vártuk, hogy elérkezzen a meghívón szereplő dátum, addig
is kíváncsian számoltuk, hogy hányat kell még aludni és találgattunk
vajon mit fogunk majd csinálni!?
A tornaterem színes díszletet öltött magára és a csoportok is
színes ruhákba érkeztek, minden csoport más-más színben pompázott. A Sünik voltak a sárgák, a Szamócák a pirosak, a Ficánkák a
kékek, a Mókusok pedig a zöldek. A Ficánka csoportos gyerekek
előadásában láthattuk a Boribon és a 7 lufi című mesét. A Ficánka
felnőttek Marika és Szilvi óvó néni, valamint Mónika dajka néni
előadásában pedig Lázár Ervin: A kék meg a sárga című mesét
hallgathattuk meg, mindkét előadás elvarázsolt bennünket. Ezt követően sok-sok színes feladat várt ránk: színes képet készítettünk
fésű segítségével, ügyességi feladatokat oldottunk meg, színes
formákat, játékokat válogattunk színek szerint, versekből a színeket hallván különböző mozgásokat végeztünk, színes tésztákat és
színes szívószálakat fűztünk. A délutánt zenés, táncos mulatsággal
és közös csemegézéssel zártuk, ahol még az italaink is a csoportok színéhez volt igazítva. Köszönjük szépen a Ficánka csoportos
gyerekeknek és felnőtteknek ezt a csodás, színes, vidám hangulatú
játszódélutánt.
A Csigabiga Óvoda lakói
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A Süni gyermekek is elkergették a telet,
és minden süni gyerek fánkot ”eszegetett”.
Meghívtuk a szülőket a farsangi Bálba
vicces jelmezekbe bújtunk és maskarákba.
Köszönjük a szülőknek a sok finom rágcsát,
még most is látogatják a Süni csoportosok a „finomságok raktárát”
A Süni lányoknak a fiúk, Nőnapra virággal kedveskedtek,
(a Szülői Szervezet tagjai ebben segítettek)
a lányok ezért meglepetéssel készültek.
Ezt nem lehet elég korán kezdeni,
Bizony szívet melengető ezeket a pillanatokat látni!
Tündi és Zita óvónéni

www.ulles.hu

Februárban végig azt tervezgettük ki milyen jelmezbe fog öltözni a farsangon. Beszélgettünk a farsangi
népszokásokról, a télűzésről. Meghívókat, álarcokat
készítettünk, vendégeket hívtunk, ünnepi tánccal, dalokkal, versekkel, mondókákkal készültünk a jeles napra. Nagyon
sok finom csemegét kaptunk a szülőktől, nagyszülőktől amit együtt
fogyasztottunk az ünnepen. A nem romlandó finomságokat pedig
azóta is eszegetjük minden nap, eszünkbe jut milyen jót mulattunk,
s emlegetjük milyen jó is volt a farsang, a tél búcsúztatása a Szamóca csoportban. Köszönjük a csemegéket, a farsangi fánkot, a
sütiket!
Tünde és Icu óvónéni

Sűrű volt a márciusunk is. Már az első tavaszi napon,
március 1-jén délelőtt a Truffaldino bábszínház műsorát
láthattuk. Színvonalas előadás volt, a gyerekek nagyon
jól szórakoztak. Aznap délután pedig a Ficánka csoport
szervezésében megrendezésre került a Színes játszódélután, amire
sokat készültünk, az előkészületekben részt vettek a gyerekek is,
nemcsak a játékok előkészítésében, hanem egy mese előadásának
begyakorlásával, próbáival is. Meg is lett az erőfeszítéseink eredménye, nagyokat, színeseket játszottak a gyerekek, táncoltunk, ettünk,
ittunk, jót mulattunk.
Két napig tartott a fényképezkedés, a gyerekek már napokkal korábban emlegetni kezdték Rudi bácsit, a fotóst, aki mindig nagyon
vicces, kedves, ezzel oldva a várakozás és megszeppenés perceit.
Március 8-dikán a Ficánka fiúk titokban készültek a köszöntéssel. A nőnapon virággal és kis ajándékkal kedveskedtek a csoport
lány tagjainak, akiktől puszit és hatalmas ölelést kaptak.
Ez a hónap bővelkedik születésnapok ünneplésével is, ilyenkor
minden gyermek elmondja jókívánságát az ünnepeltnek, aki megkínálja a csoport tagjait finomsággal, aztán közösen táncolunk.
A hónap végén kezdődik a vízhez szoktató, úszó tanfolyam a szegedi sportuszodában.

A MÓKUS gyerekek február hónapban is sok színes
és szórakoztató eseménynek lehettek részesei:
A Léghajó-színház vidám, sokszínű műsorával (A
városi és a falusi egér történetével) derített minket jókedvre és késztetett tapsra sok-sok apró kis kezet.
Nem csak a gyerekek, a szülők is eltölthettek az óvó nénikkel
néhány órát; fogadóórák keretében győződhettek meg gyermekeik fejlődéséről, óvodai életéről. A nevelés hatékonyságát erősítve
egyeztettünk nevelési elveket, módszereket, stratégiákat dolgoztuk
ki a jövőre vonatkozóan.
A mindennapi életünkről, a gyakorlati kivitelezésről pedig a nyílt
napokon kaphattak betekintést a szülők, érdeklődők. Ezeken a napokon sajnálatos módon csak kevés érdeklődő vendégünk volt (4-5 ),
a farsangi mulatságon azonban szülők és nagyszülők, kis és nagy
tesók egyaránt nagyon sokan megtiszteltek minket jelenlétükkel és
sok-sok finomsággal gazdagították rendezvényünket, amit ezúton is
megköszönünk!! Sok szép és ötletes jelmezt láthattunk a gyerekeken, senki nem maradt jelmez nélkül!
Truffaldínóék ismét elkápráztattak minket egy klasszikus mesével: „A kismalac és a farkasok” történetét láthattuk az ő színvonalas
feldolgozásukban. Hatalmas meseélményt kaptunk ismét!
A jó idő minket „vakmerő” lépésre késztetett: a közeli játszótérre sétáltunk, ahol fáradhatatlanul kipróbáltunk minden játékot,
futottunk, sétáltunk, levegőztünk egy nagyot!
Kellemes tavaszt kívánunk: a Mókus felnőttek és gyerekek!
Kati és Kitti óvónéni
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Eladó
egy alig használt kis méretű VITAFOM S43 típusú négy
kerekű elektromos robogó.
Érdeklődni a 06/30/677-9309-es telefonszámon

KUTYAKOZMETIKA
Bontás - fültisztítás - karomvágás,
fürdetés - nyírás - trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig; 1.000 Ft)
Árlista + több info:
www.kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.: 06/30-304-21-58
Magyar, English, Deutsch,
Nederlands

Könnyes szemmel fekszünk, úgy is ébredünk,
temetőben nyugszik drága gyermekünk.
Március volt aznap, már majdnem tavasz,
s ez lett életünk legszomorúbb napja.
A temető kapuja szélesre van tárva,
útjait naponta sok-sok ember járja.
Három éve mindennap mi is ezt az utat járjuk,
megnyugvást lelkünkben ma sem találunk.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
szemünkben a könny naponta kicsordul.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Czékus Bence
elvesztésének 3. évfordulójára.
Szerető édesanyád, testvéreid és Feri

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép áprilisi számának lapzártája:

2017. április 18-án, kedden lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen,
vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb KEDDEN 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!
Köszönjük!

CSALÁDI ESEMÉNY
ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Juhász Flóriánnak és
Fancsali Tímeának 2017.
március 2-án – 2850
grammal – Kamilla nevű
gyermeke született.
Gratulálunk és jó
egészséget kívánunk a
babának és szüleinek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Hódi Sándor március 4-én – 69 éves korában –,
Mulati Róbert március 9-én – 49 éves
korában –,
Dobó Gézáné (szül: Kiss Ibolya) március 15én – 58 éves korában – 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

