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FONTOS VÁLTOZÁS!!! – KÖLTÖZNEK AZ ORVOSOK
TÁJÉKOZTATÁS AZ ORVOSOK ÉS VÉDŐNŐ RENDELÉSI IDEJÉNEK ÉS HELYSZÍNÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Egészségház felújítása és átalakítása Üllésen” című, TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00010 kódszámú pályázat
keretében elindul az Üllés Szabadság tér 3. szám alatti Egészségház (orvosi rendelők, fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó) felújítása, korszerűsítése.

A MUNKÁLATOK 2018. MÁJUS 7-ÉN KEZDŐDNEK ÉS VÁRHATÓAN 2018.OKTÓBER 31-IG TARTANAK.
I. Háziorvosi körzet: Dr. Ország Orsolya
Rendel: Déryné Kulturális Központ (Üllés, Dorozsmai út 48.)
Multimédia termében
Rendelési idő: a korábbi megszokott rendelési idő szerint, május 8-tól
Csecsemő tanácsadás: kedden 12-13 óráig
Telefon: 62/282-007
(május 4-én és 7-én sürgősségi ellátás – hívható a 06/62/282-007es, vagy a 112-es telefonszám)

Rendelési idő: időpontegyeztetés a 06/70/311-1629-es telefonszámon (további információ: http://www.vezident.hu)

II. Háziorvosi körzet: Dr. Csonka Erika
Rendel: Déryné Kulturális Központ (Üllés, Dorozsmai út 48.)
Kistermében
Rendelési idő: hétfőtől – péntekig 7.45 órától 11.30 óráig, május 8-tól
Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig
Telefon: 62/282-052
(május 4-én és 7-én sürgősségi ellátás – hívható a 06/62/282-052es, vagy a 112-es telefonszám)

A fenti információk tájékoztató jellegűek, május 7-e után pontos
információt az érdeklődők a www.ulles.hu honlapon, Üllés község
Facebook oldalán, valamint a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a 62/282-122-es telefonszámán kaphatnak.

Védőnő: Kiss Ilona
Tanácsadás helye: Üllés Dorozsmai út 55.
(volt Babarczi János féle ház)
Tanácsadás ideje: a korábbi megszokott rendelési idő szerint
Telefon: 06/30/506-2683

A fenti változásokkal kapcsolatos esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket köszönjük!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Fogászat: Dr. Vezendi Tamás
Rendel: Vezident Szeged, Boros József utca 11. I. emelet 2. ajtó alatti
rendelőjében

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2018.
május 22-én (kedden) 15 órakor ülést tart
a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat és szervei 2017. évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017.
évi vitelének szabályairól szóló 2/2017.
(II.15.) önkormányzati rendelete módosítása
3) Az önkormányzat és szervei 2017. évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017.
évi vitelének szabályairól szóló 2/2017.
(II.15.) önkormányzati rendelet (zárszámadás) végrehajtása

ANYUKÁMNAK…

4) Tájékoztató a községben közüzemi szolgáltatást végző cégek tevékenységéről
5.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2017.
évi belső ellenőrzési jelentése
6.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
7.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2017.
évi közbeszerzési összegzése
8.) Beszámoló Üllés Nagyközség 2017. évi
közbiztonsági helyzetéről, közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről
9.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2017. évi beszámolója
10.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
11.) Étkezési térítési díjhátralékok
12.) Üllés Nagyközség Díszpolgára cím adományozása
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2018. május 7-én, 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
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S. DUDÁS MÁRIA
Anyák napján Édesanyám,
Öleljen át szeretet,
Gyermekként a kicsi szívem,
Ezt suttogja teneked.
Élted egén még sokáig,
Ragyogjanak csillagok,
Virágcsokrot harmat gyönggyel
A kezedbe most adok.
Nincs elég szó megköszönni,
Amit nekem te adtál,
Betegségben, bánatomban,
Ápoltál, vigasztaltál.
Bármit hozzon is a sorsunk,
Én szeretlek tégedet,
Arcod mosolytól ragyogjon,
Áldott legyen két kezed.
Keresgélem szavaimat,
Mit mondhatnék még neked,
Adjon Isten egészséget,
S vidám, boldog éveket.

www.ulles.hu

TÁJÉKOZTATÓ A 2018. ÁPRILIS 8-I
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL
Az országgyűlési képviselők választásán 2528 üllési választópolgár szavazhatott. Szavazóként a három szavazókörben összesen 1677 fő
jelent meg, ez 66,3 %-os részvételt jelent. Az 1. számú szavazókörben 844 választópolgárból 496 fő szavazott, a 2. számú szavazókörben 873
főből 619 fő szavazott, a 3. számú szavazókörben 811 választópolgárból 562 szavazott. Az 1. szavazókörben 7, a 2. szavazókörben 10, a 3.
szavazókörben 9 érvénytelen leadott szavazat volt.
Az alábbi táblázat a pártokra leadott szavazatok megoszlását mutatja:
Leadott érvényes szavazatok száma szavazókörönként
Pártlista neve

1. sz. szavazókör

2. sz. szavazókör

3. sz. szavazókör

SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

1

0

1

MOMENTUM MOZGALOM

8

16

13

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

7

13

13

SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

0

0

0

KÖZÖS NEVEZŐ 2018

0

2

2

EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT

0

0

0

ÖSSZEFOGÁS PÁRT

0

0

0

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

18

11

11

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

58

68

82

IRÁNYTŰ PÁRT

0

1

0

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

2

0

0

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT

0

0

1

289

334

285

NET PÁRT

0

0

0

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

74

116

111

MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA

1

1

0

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

1

2

0

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

EGYÜTT-A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA

5

1

2

CSALÁDOK PÁRTJA

0

1

1

LEHET MÁS A POLITIKA

22

39

31

TENNI AKARÁS MOZGALOM

2

1

0

REND ÉS ELSZÁMOLTAÁTÁS PÁRT

1

0

0

KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT

0

1

0

Az alábbi táblázat az egyéni választókerületi jelöltekre leadott érvényes szavazatok megoszlását mutatja:
1. szk

2. szk.

3. szk.

295

340

293

Györgyey János EGYÜTT- A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA

3

2

2

Fackelmann István JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

63

93

93

Joób Márton MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT- PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

97

139

133

Dr. Tessényi Judit LEHET MÁS A POLITIKA

11

26

16

Boros-Gyevi Gergely MOMENTUM MOZGALOM

3

6

7

Krizsán Klára KÖZÖS NEVEZŐ 2018

1

0

0

Pose Rozalinda MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT

18

6

8

B. Nagy László FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Üllés, 2018. április 17.
Dr. Borbás Zsuzsanna
HVI vezető
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AVAR- ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI
A jó idő beköszöntével a kertekben megkezdődtek a tavaszi munkálatok, köztük a kertészkedés során felgyülemlett gallyak, levelek
összegyűjtése, eltakarítása is.
Ma még nem kap elég hangsúlyt, így kevesen tudják, hogy az
avar és kerti hulladékok elégetése során nagyon sok egészségkárosító anyag szabadul fel. A jelentős szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így az anyagok nem vagy
csak részben égnek el. Például a növényi részekben lévő szén ugyan
oxidálódik, de csak részben és széndioxid helyett mérgező szén-monoxid keletkezik.
A településünkön az avar és kerti hulladék eltávolítása rendeletünkben meghatározott időszakban (október 1 – április 30-a között)
történhet ugyan égetéssel, de környezetünk és a levegő védelme
érdekében javaslom inkább a komposztálást és közszolgáltató
útján történő elszállítást.
Az önkormányzat képviselőtestületének helyi rendelete alapján
avar és kerti hulladék égetése a május 1-je és szeptember 30-a
közötti időszakban TILOS!
Saját és lakókörnyezetünk védelme érdekében kérem az országos jogszabályokban és a helyi rendeletben foglalt szabályok
betartását!
A szabályok megsértése esetén az elkövetővel szemben hatósági eljárás indul.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

KEDVES OLVASÓ!
EFOP-1.8.2-17-2017-00020 kódszámú, „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése„ című pályázat keretében ingyenes egészségmegőrző, betegségmegelőző programot kezdtünk. Bordány, Forráskút, Üllés felnőtt
háziorvosi praxisaiban közel egy éve közösen dolgozunk azon, hogyan lehetne ezt a leghatékonyabban tenni. A program 20 hónapon
keresztül tart, addig a lakosság minimum 20%-nak szűrését végezzük
el. A kiszűrteknek lehetőséget biztosítunk a rizikófaktorok megértésben és elhárításában egyaránt.
Jelenleg az állapotfelmérő kérdőívek kiosztása folyik, melyet egy
fél órás megbeszélés és mérések elvégzése követ. Ez előre egyeztetett időpontban, prevenciós rendelés keretében történik. Az adatok
birtokában rizikó felmérés és prevenciós terv készül, mely meghatározza a további teendőket. Amennyiben szükséges, további szakvizsgálatokra kerül sor és/vagy gyógytornász, dietetikus, mentálhigiénés szakember bevonásával helyben folytatódik a program.
Kérünk minden érdeklődőt, hogy Csonka doktornőhöz személyesen a rendelőben, vagy a 62/282-052 telefonszámon, és - főként – a medicsi.szures@gmail.com címen, vagy a Medicsi szűrés
facebook csoportunk segítségével jelentkezzen!
Ország doktornő szintén személyesen, vagy a 62/282-007 telefonszámon várja a megkeresésüket.
Remélem Ön is partnerünk lesz!
Dr. Csonka Erika és Dr. Ország Orsolya háziorvosok
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A KUKÁBA NE…!!!
Szeretnénk felhívni ismételten a Tisztelt Lakosság figyelmet,
hogy a kommunális hulladékgyűjtő edényekbe ne tegyenek hamut,
fűnyesedéket, állati maradványokat, építési törmeléket és egyéb hasonló hulladékot.
Amennyiben az ürítéskor ilyen jellegű hulladékot lát az edényben
a rakodó nem köteles azt kiüríteni, illetve az ürítés során keletkező
sérülésekért nem tudunk felelősséget vállalni. Szíves megértésüket
és együttműködésüket köszönjük!
Négyforrás Nonprofit Kft.

HULLADÉKGYŰJTÉS – MÁJUS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul: Szállítási napok: május 7. HÉTFŐ és május 22. KEDD
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.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a ZÖLDHULLADÉKSZÁLLÍTÁS pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót az Üllési Körkép 2017. májusi
számában olvashatták, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik. Amenynyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg, úgy a
hulladék nem kerül elszállításra!
ZÖLDHULLADÉK szállítási időpont: május 14. HÉTFŐ és május
28. HÉTFŐ
A hulladékszállításhoz szükséges biológiai lebomló zsákokat a Polgármesteri Hivatalban igényelhetnek.
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – 2018.
MÁJUS
Rendelési idő:
Telefonos egyeztetés alapján. Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996, 0620/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
április 30-május 1. Dr. Papp Zalán
06/20/9739-149
május 5-6.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
május 12-13.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
május 19-21
Dr. Hursán Mihály
06/30/9986-139
május 26-27.
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032

www.ulles.hu

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. MÁJUSI befizetés időpontja:
május 2 – május 11-ig
7-14 óra között.
Pótbefizetés: május 22-én
7-12 óra között.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14 óráig.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
Tájékoztatjuk a külterületi lakosokat, hogy megjelent a Széchenyi
2020 VP6-7.2.1.4-17 kódszámú – A tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
tárgyú pályázati felhívás.
Ennek keretében lehetőség van egy igen kedvező 5 %-os önerőt
igénylő, 95 %-os támogatottságú pályázat benyújtására, mely által
az alábbi tevékenységek támogathatók:
– szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítése (10 kW-ig)
– háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése
– háztartási léptékű szennyvízkezelést, tisztítást szolgáló rendszer kiépítése.
A pályázat utófinanszírozású. A költségek biztosításához szükség
szerint pénzintézeti támogatás vehető igénye.
A teljes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptkvillamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
Juhász Attila
alpolgármester

1%
A 2017. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek
részére ajánlhatja fel a lakosság:
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 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 2017. 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 pl. a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011 számot írhatják be.)

FELHÍVÁS!
TISZTELT EBTULAJDONOSOK!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezik az állat tartásának általános szabályairól, többek
között arról, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával
eljárni, az állat fajának, fajtájának, és élettani szükségleteinek
megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének
megakadályozásáról!
Felhívom minden ebtartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az ebet
megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi
előírásoknak megfelelően meg kell kötnie a szökésveszély megakadályozása érdekében.
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve
kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható.
A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint
az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén
felügyelet nélkül bocsátja közterületre vagy kóborolni hagyja,
továbbá aki úgy tartja kutyáját belterületen, hogy az szabadon ki
tud jutni a közterületre és kiszökik a gazdája nélkül, valamint az
is, aki szándékosan kiengedi a kutyát, szabálysértést követ el.
Nem szabálysértést, hanem bűncselekményt követ el az a
személy, akinek a felügyelete alatt álló kutya a sértettnek 8 napon
túl gyógyuló sérülést (súlyos testi sértés) okoz. A 8 napon belül –
gyógyuló könnyű testi sértés csak szándékosan követhető el, és magánindítványra indul az eljárás.
Közterületeink zavartalan használata, a településen élő emberek testi épségének, vagyonának megvédése, a kutyatámadásokból fakadó személyi sérülések számának a lehető legkisebb
mértékűre szorítása érdekében felhívom minden ebtulajdonos
figyelmét, hogy úgy tartsa ebét, hogy azok se éjszaka, se nappal
az utcán szabadon ne kóboroljanak, anyagi kárt ne okozzanak és
a lakók testi épségét, egészségét ne veszélyeztessék.
Üllés, 2018. április 17.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

2018. MÁJUSÁBAN
MÓRAHALMON KIHELYEZETT
KÖZJEGYZŐI ÜGYFÉLFOGADÁST
VÉGZŐ KÖZJEGYZŐK NÉVSORA
2018. május 03.
2018. május 10.
2018. május 17.
2018. május 24.
2018. május 31.

Dr. Kopcsányi Katalin
Dr. Hüvös Ferenc
Dr. Kopcsányi Katalin
Dr. Hüvös Ferenc
Dr. Kopcsányi Katalin

telefon: 06/30/903-6906
telefon: 06/30/919-9865
telefon: 06/30/903-6906
telefon: 06/30/919-9865
telefon: 06/30/903-6906

A kihelyezett közjegyzői ügyfélfogadás helyszíne: Mórahalom Szentháromság tér 1. (Városháza)
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TISZTELT KÜLTERÜLETI LAKOSOK!
FOLYTATÓDIK A TANYAŐR PROGRAM!
A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében az önkormányzat 15 db GSM rendszerű riasztó készülék beszerzését valósította meg.
A készülékek SIM kártyával működnek.
SIM kártyával (nem tartozék) 6 telefonszámot tud felhívni, illetve 3 (ettől akár független) számra tudja elküldeni a figyelmeztető
SMS-t a tulajdonos. Ha nincsen otthon, a
készülék mozgásérzékelőként működik, és
ha valaki betör az ingatlanba, arról azonnal
szöveges üzenetet küld az ingatlan tulajdonosának, a helyi mezőőrségnek és a polgárőrségnek.
Rosszullét, illetve gyors riasztás esetén egy gomb megnyomásával szintén bejelez a készülék a programozott szerveknek.
A készülés SIM kártya nélkül pedig hagyományos, hangos riasztóként működik.
Az önkormányzat szeretné a többi készüléket is a közbiztonság szolgálatába állítani, ezért
felhívja a Tisztelt Külterületi Lakosság figyelmét, hogy a készülékek iránti igényt az önkormányzatnál jelezzék.

ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Az életmód Klub következő összejövetelét
május 17-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Napos piac épületében.
A téma: Megváltozott élethelyzetünkhöz
való alkalmazkodás és megoldások (Lapuné
Füredi Andrea)
Várunk sok szeretett minden érdeklődőt!
Tisztelettel: Lapuné Füredi Andrea
06/30 383-4976

ORTOPÉD

SZAKRENDELÉS
2018. május 3-án, csütörtökön 17.00-tól –
megfelelő számú jelentkező esetén – ortopédiai szakrendelés lesz Dr. Csonka Erika
rendelőjében.
Jelentkezni lehet Cseh Piroskánál a
06/30 539-9178 telefonszámon.

ÁLLÁST KERES? LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!
TOP-5.1.2-15 „FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”

Mórahalom és térségében évről évre egyre jelentősebb problémát
jelent a vállalkozások számára a megfelelő minőségű és mennyiségű
munkaerő megtalálása, amely már a vállalatok napi működését és a
fejlesztéseik sikerességét is kockáztatja. A paktum projekt célja a
hátrányos helyzetű álláskereső személyek munkába állásának
támogatása.
A projekt a Mórahalmi járás és a Kisteleki járás igazgatási területére, valamint a Szegedi járás 5 településére terjed ki.
Az együttműködés a következő településeken állandó lakcímmel
rendelkezőket érinti: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom,
Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, Zsombó, Baks,
Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Dóc, Sándorfalva, Szatymaz, Domaszék, Röszke.
Jelen projekt tekintetében hátrányos helyzetű személyek, akik:
1. alacsony iskolai végzettségűek,
2. 25 év alatti fiatalok,
3. 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
4. 50 év felettiek,
5. GYED-ről vagy GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelők,
6. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
7. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
8. megváltozott munkaképességű személyek,
9. roma nemzetiségű személyek,
10. közfoglalkoztatottak,
11. inaktívak.
Amit kínálunk:
Munkaadók részére foglalkoztatást segítő támogatásokat
nyújtunk:
• bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó 100%);
• foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (legfeljebb
8+4 hó, legfeljebb 70%);
• munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása (legfeljebb 90 napos, legfeljebb 100 %);
• mobilitás támogatása.
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Munkavállalók részére a program keretén belül lehetőség
nyílik:
1. Elhelyezkedést segítő támogatások:
• a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása
• mobilitás támogatása.
2. Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:
• a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség támogatása
• a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
3. Önfoglalkoztatóvá válás támogatása;
4. Ingyenes munkaerő piaci szolgáltatások (önéletrajzírás,
motivációs és pályaorientációs tréningek, csoportos tanácsadások).
A projekt keretében üllési mentorunk, Toppantó Gabriella folyamatos támogatást nyújt a munkavállalóknak annak érdekében, hogy az
álláskereső személy igényeinek és kompetenciáinak megfelelő szolgáltatásban részesüljön. A mentorálási folyamat eredményeként fő
célunk minél több álláskereső személy munkába állásának elősegítése.
Március hónaptól Gabriella a Polgármesteri Hivatalban, kétheti rendszerességgel, minden páros héten péntek délelőtt ügyfélfogadást
tart 8.00-11.30 között. A következő ügyfélfogadási időpontok:
május 18, június 1., 15., 29...stb
Előzetes időpont egyeztetésért, illetve további információkért keressen fel minket az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:
Foglalkoztatási Paktum Iroda: 6782 Mórahalom, István király út 8.,
II. emelet
Toppantó Gabriella mentor: 0630/55-88-944,
paktumtoppantogabriella@gmail.com
www.facebook.com/PaktumIroda

www.ulles.hu

PÁLYÁZATI HÍREK!
A Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatásával a Déryné Kulturális Központban „Mi is az élet?” címmel ismeretterjesztő programsorozat zajlik Szent-Györgyi Albert életműve alapján.
„Értékes élet!” címmel Makra Jenő
mentős szakápoló előadásán vehettek
részt az érdeklődők, ahol többek között
fontos elsősegély nyújtási ismereteket is
elsajátíthattak. A hirtelen fellépő súlyos
élethelyzetek, belgyógyászati betegségek okozta akut helyzetek és mechanikai
sérülések, balesetek, vegyi anyagok által
okozott sérülések azonnali kezelése is bemutatásra került. Az érdeklődők AMBU
baba segítségével gyakorolhatták a sebellátást, az újraélesztést, szívmasszázs és
lélegeztetés helyes módját is.
„Hogyan működik a tested?” – Dr.
Csonka Erika interaktív, tudományos
előadása az emberi szervezet felépítéséről és működéséről szólt. Ismereteket
szerezhettünk a légzés, a szív és vérkeringési rendszer, az emésztés, a vese, a
nyirokrendszer stb. és ezeket a területeket leggyakrabban érintő betegségekről,
kezelésekről. Megtudhattuk, hogy mit
tehetünk azért, hogy egészségesebben
éljünk, hogyan táplálkozzunk helyesen. Az
előadás végén olyan sok kérdés hangzott

el, hogy a legtöbbet kérdező érdeklődőt
egy könyvvel ajándékozta meg a doktornő.
Társadalmi érzékenyítő programunkon az Árboc Egyesülettől Kurucsai Szabolcs és kutyája Elvisz volt a vendégünk.
Az előadásnak a célja a társadalmi szemléletformálás, a fogyatékos emberek elfogadásának elősegítése volt. Hiszen
fontos, hogy megismerjék az egészséges
emberek a kihívással élők világát. Megtudhattuk hogyan közlekedik egy vak ember, milyen a mindennapi élete, miért jó
ha segíti egy kutya, mit kell tudnia egy
látónak a vakok világáról, miben lehetünk
a segítségükre. Hogyan lehet kezelni a
hétköznapi élethelyzeteket a fogyatékossággal élőknek.
A programsorozat végéig „SzentGyörgyi Albert élete és munkássága”
címmel ismeretterjesztő kiállítás tekinthető meg a Déryné Kulturális Központ
előterében.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ igazgatója
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PÉTER ÉS A FARKAS
A Szent-Györgyi Albert Agóra és a Déryné Kulturális Központ
együttműködésének köszönhetően márcus 03-án nagy volt a sürgésforgás intézményünkben, zenés családi szombatra vártunk minden
érdeklődőt. Az Universitas Szinfónikus Zenekar és GriMaszk Társulat
érkezett hozzánk. Az előadás rendezője, Horváth-Kulik Szilvia azonnal
helyszíni szemlét tartott és a Bonh terem sajátosságait kihasználva,
rendhagyó módon képzelte el az előadást.
Szergej Prokofjev halhatatlan, szimfonikus meséje „A Péter és
a farkas” elevenedett meg a közönség előtt. A történet egy szikrázó
tavaszi napon játszódott. Péter és barátai – a kismadár, a macska és
egy kelekótya, kerge, vidám kiskacsa – hihetetlen kalandokba keveredve túljártak a hatalmas és gonosz farkas eszén. A szereplőket
egy-egy hangszer, illetve egy-egy jellegzetes dallamfordulat jelezte
az előadásban, a repkedő kismadár témája fuvolán szólalt meg, a
kacsáé oboán, a macskáé klarinéton, az aggódó nagyapóé fagotton,
a farkasé kürtökön, Péteré pedig a vonóshangszereken, míg a vadászok lövéseit üstdob szólaltatta meg. A zenekart Somorjai Péter
vezényelte. A GriMaszk Társulat gyermek művészei arra vállalkoztak,
hogy a megszokott koncert előadásokhoz képest, a hangszerek mellett, a közönséget is bevonva a művészi játékba elevenítették meg
a történetet.
Az előadás végén gyerekek és felnőttek egyaránt lelkesen vetették bele magukat a hangszerek kipróbálásába, a hangszersimogatás
mindenki számára élmény volt.
A mű a szórakoztatás mellett a hangszerek megismerésére és
megszerettetésére, a zenei élmény minél szélesebb korosztályhoz
való eljuttatására irányult. Az interaktív színészi játék, a megfogható
hangszerek, szimfonikus zenekar lenyűgöző játéka igazi színházi és
koncert élményt nyújtott.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ igazgatója
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PÁLYÁZATI HÍREK!
Üllés Nagyközségi
Önkormányzat sikeresen pályázott a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.
testvér-települési programok és együttműködések
támogatására
kiírt pályázatán.
A támogatott projekt címe: Határon
átnyúló kapcsolatok: Üllés-TorockóTorockószentgyörgy.
Pályázati azonosító:
TTP-KP-1-2016/1000346
A program célja az Üllés és TorockóTorockószentgyörgy közti baráti kapcsolatok
ápolása, továbbfejlesztése. Külhoni magyar
testvéreink támogatása a mai magyar nyelvű kultúra elérésében: Írott, zenei és népi
kultúra, a magyarságtudat ébrentartása,
nemzedékről nemzedékre való átörökítése,
mely közös gazdasági, főleg turisztikai fejlődést is eredményez.
Időpont: 2018.05.04-06-ig. Helyszín: Erdély, Torockó-Torockószentgyörgy.
A Bethlen Gábor Alap 1.200.000.- forinttal támogatja a programot: 2017.05.04-én
üllési csoport érkezik Torockószentgyörgyre.
Hivatalos fogadás után a pályázat által támogatott ajándékok átadása: „Isten hozta
Üllésen” – turisztikai kiadvány, délalföldi
népviselet, Üllési Írói Klub Antológiájából
tiszteletpéldányok. Szombaton, a Szentgyörgyi Falunapon: közös halsütés, majd a
délután folyamán fellép az üllési Királydinnye
Citerazenekar és a Rézhúros Banda. Az est
végéig a báli zenét a Casino Együttes biztosítja. Vasárnap istentisztelet az Unitárius
templomban. Ebéd után hazaindul a csoport.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

APRÓHIRDETÉS
Üllés, Móra Ferenc utca 12. szám alatti
közművesített építési telek eladó.
Érdeklődni: 20/439-3226 telefonszámon.
------------------------------------------------------Üllési 100 m2-es vegyes építésű ház,
1500 m2-es gyümölcsössel, jó közlekedéssel eladó, vagy kisebbre cserélhető.
Ár: 6,2 millió Ft
Érdeklődni: 62/282-145
------------------------------------------------------Mezőgazdasági idénymunkára (zöldség
szedés és csomózás) 2 fő munkaerőt keresünk.
Kezdés május 15-e körül.
Érdeklődni: 30/913-2526
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HÚSVÉT NAPJÁN
KORÁN KELTEM… (NÉPKÖLTÉS)
A fáradt szülők az anyuka-apuka meg-

Húsvét napján korán keltem,
Ünneplőbe felöltöztem,
Rózsavízzel elindultam,
Egy kis házba bekopogtam…

A Déryné Kulturális Központban a húsvéti rendezvényünkre érkező vendégeket a
fotópont mellett egy óriás lufinyuszi fogadta, arra csábítva mindenkit, hogy szebbnél
szebb fotók készüljenek.
Mindenki hozott 5 db nyers tyúktojást, mi meg csiszoltunk, lyukasztottunk,
fújtunk, alig maradt bennünk szusz. El is
határoztuk, hogy jövőre tojásfújó versenyt
hirdetünk.
A húsvéti mese után a gyerekek és felnőttek belevetették magukat a játékba és
persze az alkotás öröme sem maradhatott
el. Festettek tojást különböző technikákkal,
készítettek tavaszi díszeket, hajtogattak lufit, részt vettek a fürge nyuszi foci kupán
és persze a bolondos vetélkedőn is hatalmasat játszottak. A vetélkedőn annyi répa
fogyott, hogy Üllésen biztos nem igaz az a
mondás, hogy a gyerekek nem szeretik a
zöldségeket. Épp időben készült el a bundás kenyér, amit mindenki nagyon várt már
és a nap végére nem maradt belőle egyetlen morzsa sem. A LEGO Birodalomban
minden korosztály elidőzött és ihletett meríthetett a nemzetközivé vált LEGO kiállítás
tárgyaiból. Képzeljétek, még Írországból is
küldtek nekünk LEGO-t.
A nap végére minden kisgyereknek
volt nyuszi füle és csillámtetoválása és voltak olyanok, akik már egy-két dalt citerán
is el tudtak játszani.

őrzőben pihegtek, akárcsak a nyuszi simogatóban a nyuszik.
A rendezvény után ránk még várt az
elpakolás, mosogatás és takarítás. De lelkesen csináltuk, hiszen motivált bennünket
az, hogy láthattunk sok nevető, vidám arcot és örültünk annak, hogy sokan megtisztelték rendezvényünket.

B. Tné, Mné V. Sz.

KÖSZÖNET:
A Tojásos Húsvét megvalósulását segítették: Hajdú Lászlóné, Hunyadvári István,
Huszár Szimonetta, Simon Csaba, Tanács
Zoltán, Tanács Zoltánné, és közvetlen kollégáim. A nyuszi simogató lakóit Ferenczi István biztosította. A bundás kenyér
partyhoz kenyeret ajánlott fel: Dobai Klára.
A LEGO Birodalom fantasztikus kiállítási tárgyait Bálint Dominiknak, Börcsök
Csabának, Börcsök Bencének, Buknicz
Barnabásnak, Farkas, Botondnak, Farkas
Zalánnak, Kovács Leilának, Szögi Ádámnak, Zádori Zsoltnak köszönhetjük.
A rendezvényt támogatta: Tesz-Vesz
Közhasznú Egyesület
Ezúton szeretném megköszönni munkájukat, a támogatást, valamint minden
látogatónak a részvételt! Jövőre is várunk
mindenkit szeretettel!
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ ig.

FARSANGI2018.02.03.
BÁL ÜLLÉSEN
A Farsang a magyarok ősi szokása,
Nem a szomorú emlékek sokasága.
Kétszázhetven volt most a jelenlévők száma,
Össz. mindenki vidám, a nők dívák e napra.
Bájosak és vonzóak nagyon, de nagyon,
Mint művészek topognak a tűsarkokon.
Kivágott ruhában, miniben szólóztak,
A sok férfi nép karjaiba hullottak.
Az urak nagyon örültek mindezeknek,
Már tizenkilencet mutatott az óra,
Amikor megszólalt a testület Igazgatója,
„Standardtáncok következnek, nézzék meg
ezeket!”
Elsőnek negyedik-ötödik lépett fel,
Majd Anyucikák, Apucikák szólóztak.
A hét-nyolc osztály művészien valcerezett,
A közönség nagy vastapssal éljenzett.
Ezután a tömeg svédasztalozott,
Előtte és közben „tüzes” vizet ivott.
A hangulat nőtt, a zenekar fellendült,
Csárdást, tangót és jazzt játszott szüntelenül.
Kóstolgatva mindenki ízlelgette ezeket,
A vendég Eridanus zenekar is megszólalt.
A hangulat nőttön nőtt, emelkedett,
A törzstánc beindult, a hangulat csúcsra
emelkedett.
A hangulat magas tetőfokra emelkedett,
Éjfélkor még sokmindenki itt létezett.
Még hajnali háromkor is ropták a táncokat,
A szórakozó tömeg még valóban létezett.
Így legyen ez még hosszú évtizedekig!
Mert csak „ifjú szívekben élünk mind tovább”!
Az utódok is mind ilyenek legyenek!
Mert a vidámság ad hosszú életeket!
S. L.
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Üllési ÁRPÁD Horgászegyesület
6794. Üllés, Dorozsmai út 48.
Tel:62/582-040
Fax:62/582-041

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!
Az idén május 12-én kerül megrendezésre horgászversenyünk,
melyre ezúton is minden tagunkat meghívunk és várunk. Ebben az
évben is szeretnénk egy közös ebéddel zárni a versenyt, amennyiben erre ismét 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!
5./ A nevezési határidő az Egyesületünk tagjainak május 08. Ettől
az időponttól kezdve várjuk a további nem Egyesületünk tagjainak jelentkezését is. A résztvevők száma maximálisan 60 fő!

HUNYADVÁRI ISTVÁN

FONTOS
Tegnap voltunk a Fontos Sándor emléklapon.
Sok tehetséges gyermek izgult ott, de nagyon.
Az Üllési Iskola versenyt rendez évről-évre,
Egykori művésztanárának emlékőrzésére.
Ő a Galambosiban tanított, én meg Pálosszélen.
Össze-összejöttünk sok továbbképzésen.
Jó kartársi viszony alakult ki köztünk.
A fizetésünkből éppen hogy kijöttünk.
Sándor bátyám tehetsége művészetté érett.
Környezetét ábrázolva festett sok szép képet.
Néha művészetét aprópénzre váltva:
Eladta képeit. Lehet, hogy ezt bánta?
Moszkvics gépkocsija neki így lehetett,
Míg én, és más tanár bringán kerekezett.
Az ÁFÉSZ is vásárolt festményeket Tőle.
Az étterem falára is jutott belőle.
Az étterem elé állt egy nagy fekete Volga
Utasainak Üllésen nem volt semmi dolga.
Íme egy vendéglő! Isznak kávét, kólát.
Bementek, s egyikük alig hitte: Jól lát?
Fontos-féle képeket láthatott a falon.
Élményt adott neki ez a jó alkalom.
Rövid várakozás, s odajött a pincér.
A kis hölgy kérdezte, hogy a vendég mit kér?
-Üdítőt és kávét kérünk mind a hárman.
Én a festményeket azonnal megláttam,
S meglepődtem azon, hogy mennyire szépek.
Kérem, tájékoztasson! Ezek Fontos képek?
-Nem annyira fontosak ezek kérem,
Itt vannak már elég régen.
Utóirat:
A pincérnő válaszára az egy jó példa,
(Hogy: ) „A saját hazájában senki sem próféta.”
Üllés, 2018.ápr. 14.

6./ A tóparton a verseny ideje alatt egyéb tevékenység (pl: versenyen kívüli horgászat) nem lehetséges!
7./ Az előzetes nevezéseket személyesen a részvételi díj befizetésével
Megyeri Istvánnál (Tel:: 06-30/4434-099) lehet leadni.
Üllés, 2018. április 16.
Vezetőség

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK!

A következő összejövetel május 11-én pénteken lesz! Az üllesi
tóhoz megyünk! (Piknik). Aki nem tud mopeddel, biciklivel menni, azt
autóval visszük el.
Gyülekező 15.00 órakor a szokott helyen (Déryné Kulturális Központ!) Minden régi és leendő tagunkat szeretettel várunk!
Lapuné Füredi Andrea
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VÉSZ ÜLLÉS EGYESÜLET HÍREI
PÁLYÁZAT OSZTÁLYKIRÁNDULÁS TÁMOGATÁSÁRA
Egyesületünk pályázatot hirdet 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.
Beadási határidő: május 4.
I.
díj 50.000,- Ft
II.
díj 40.000,- Ft
III.
díj 30.000,- Ft
VÉSZ Üllés Egyesület

Üllés Reménysége Díj Pályázat
A Vállalkozók és Értelmiségiek Szövetsége Üllés Egyesülete a tavalyi
évben megalapította az Üllés Reménysége Díját hagyományteremtő
célzattal.
Az elmúlt tanévben Sári Bálint József végzős diák kapta. Az idei
tanévben is meghirdetjük pályázatunkat a Fontos Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola végzős, ballagó tanulói részére.
A pályázat feltételei:
A pályázatot osztályfőnökök nyújthatják be osztályonként 1-1 végzős
tanuló ajánlásával. Nem kell a diáknak kitűnő tanulónak lennie, le-

gyen jó közösségi ember, tisztelettudó, legyen határozott elképzelése
a jövőjével kapcsolatban. Akár asztalos szeretne lenni, vagy fodrász,
vagy mérnök, de legyen talpraesett.
A pályázatokat név nélkül és osztály megjelölése nélkül kérjük beadni
az osztályfőnököktől.
Beadási határidő: május 25.
Az Üllés Reménysége Díj (oklevél és 50.000,- Ft) átadására a ballagáson, június 16-án kerül sor.

APRÓHIRDETÉS

Tanya 2 hold földdel eladó, villany, fúrt kút van.
Érdeklődni: 06/30/4828-190
--------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVÁLLALÓKAT KERESÜNK!
Betanított és segéd-munkára keresünk női, férfi munkavállalókat,
csak egy műszakos és három műszakos munkarendbe is, azonnali
kezdéssel.
Hosszú távú lehetőség, megújult környezetben, napi 8 órás munkaidőben.
Munkavégzés helye: Üllés, Ady E. u. 3-4. Paprika Szárító Üzem
Jelentkezni lehet munkanapokon, 8°° és 16°° óra között személyesen a fenti címen, vagy a 30/4367-388-as telefonon.
A munkafeltétellel és bérezéssel kapcsolatos további információt,
személyes megbeszélés alkalmával tudunk adni.

1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas – lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------20 hold 50 aranykoronás termőföld 1,5 hold erdővel eladó.
(1.050.000 Ft/hold)
Érdeklődni: 30/535-6061
--------------------------------------------------------------------------------------Tanya eladó a Ruzsai úton a kövesút mellett fél hold földdel.
Ár: 5.500.000 Ft
Telefon: 30/663-1477, 70/677-4430
---------------------------------------------------------------------------------------
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FONTOS NAP
2018. 04. 13-án rendeztük meg a Fontos Sándor-emléknapot. Meghívott vendégeink Ruzsa, Mórahalom, Bordány, Algyő, Zákányszék,
Domaszék, Forráskút, Ásotthalom, Zsombó általános és alapfokú művészeti iskola tehetséges tanulói. Ez a megmérettetés több szempontból
lényeges, a gyerekek számára bemutatkozási lehetőséget ad, a felnőtt vezetők számára pedig tapasztalatszerzést. Szakmai zsűrit kérünk fel
az egyes művészeti tanszakok bírálatához, ezzel is emelve a verseny színvonalát. Senki nem távozik el a nap végén üres kézzel, mindenki
ajándékot kap. A győztesek oklevélben és tárgyi-, illetve könyvjutalomban részesültek. Ezt a napunkat továbbra is a Nagyközségi Önkormányzat támogatja.

FONTOS-NAP EREDMÉNYEI
2018
KLASSZIKUS ZENE
I. Korcsoport
Név

Hangszer

Felkészítő tanár

Település

1. Sárszegi Gréta

zongora

Lázity Natália

Domaszék

2. Dobó Gréta Manna

zongora

Lázity Natália

Domaszék

3. Bosch Bálint

furulya

Hampel Zsuzsa

Zsombó

4. Dobó Pálma Dorka

zongora

Lázity Natália

Domaszék

5. Tóth Barnabás

zongora

Elekné Sándor Szilvia

Zsombó

6. Bárkányi Anna

furulya

Kálmánné Mucsi Ildikó

Forráskút

Név

Hangszer

Felkészítő tanár

Település

1. Szalóky Mercédesz Lara

zongora

Lázity Natália

Domaszék

2. Pataki Viktória

fuvola

Greksa László

Domaszék

3. Farkas Gusztáv

furulya

Kálmánné Mucsi Ildikó

Forráskút

4. Czombos Lara

alt furulya

Hampel Zsuzsa

Bordány

II. Korcsoport

KAMARAZENE
Név

Hangszer

Felkészítő tanár

Település

1.Baracsi Luca, Kazi Richárd
(II. korcsoport)

furulya duó

Greksa László

Domaszék

2. Kálmán Levente, Kiss Péter
(I. korcsoport)

furulya duó

Kálmán Csaba

Ruzsa

3. Bárkányi Anna, Gyuris Tímea
(I. korcsoport)

furulya duó

Kálmánné Mucsi Ildikó

Forráskút

3. Galzó Dorka, Nagy-Kardos Réka
(II. korcsoport)

furulya duó

Kálmánné Mucsi Ildikó

Forráskút

A PETŐFI-SZAVALÓVERSENY TERÜLETI DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI
2018. ÁPRILIS 13.

I. hely:
II. hely:
III. hely:

Tóth Boglárka
Berta Panna
Tóth Barnabás

Algyő
Ásotthalom
Üllés
Kiss Boróka

I. korcsoport: 5-6. osztály
felkészítő tanára: Ficsorné Réti Emese
felkészítő tanára: Csehóné Kiss Dalma
felkészítő tanára: Balogh Emese
Ásotthalom felkészítő tanára: Csehóné Kiss Dalma

I. hely:
II. hely:
III. hely:

Jernei Richárd
Ágoston Lili
Santana Patrícia
Mityók Barbara

Algyő
Üllés
Üllés
Ásotthalom

II. korcsoport: 7-8. osztály
felkészítő tanára: Sáriné Vetró Zsuzsanna
felkészítő tanára: Ótott Zsolt
felkészítő tanára: Nagy Éva, Hódiné Vass Magdolna
felkészítő tanára: Dukai Klára
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FONTOS SÁNDOR – EMLÉKVERSENY
Rajzverseny helyezettjei:
Meseillusztráció:
I. Sólya Réka 4. osztály, Ruzsa,
Weöres Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola
II Czakó Ella 4. osztály, Forráskút,
ÜFCS Forráskúti Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola
III. Zsizsik Luca 2. osztály, Zsombó,
Szent Imre Katolikus Ált. Iskola és AMI
IV. (Különdíjas) Szabó Édua 2. osztály,
Bordány, Ádám Jenő Ált. és AMI

Versillusztráció:
I. Juhász Natália 5. osztály, Üllés,
Fontos Sándor Ált. Isk. és AMI
II. Varga Vivien Éva 5. osztály, Zsombó,
Szent Imre Katolikus Ált. Iskola és AMI
III. Berta Éva 5. osztály, Mórahalom,
Móra Ferenc Ált. Iskola
Csendélet:
I. Frányó Hajnalka 8. osztály, Bordány,
Ádám Jenő Ált. és AMI
II. Heintz Petra 7. osztály, Bordány,
Ádám Jenő Ált. és AMI

III. Borbás Petra 6. osztály, Mórahalom,
Móra Ferenc Ált. Iskola
Szerkesztés:
II. Takács Natália 7. osztály, Domaszék,
Bálint Sándor Ált. Isk. és AMI
III. Juhász Nóra 8. osztály, Domaszék,
Bálint Sándor Ált. Isk. és AMI
Üllés, 2018.04.16.

FONTOS SÁNDOR – EMLÉKNAP
2018. ÁPRILIS 13.

Népi ének
1. helyezést ért el:
Kapás Viola 2. o.- Csólyospálos – Felkészítő tanár: Bán Krisztina
Juhász Anna 3. o. – Bordány – Felkészítő tanár: Kiss Csillag Anna
Sárközi Szimonetta – Bordány – Felkészítő tanár: Kiss Csillag
Anna
Provics Lili 8. o. – Csólyospálos – Felkészítő tanár: Provicsné
Fodor Dóra
Halácsi Anna 8. o. - Csólyospálos – Felkészítő: Családja
Ágoston Lili 8. o. – Üllés - Felkészítő tanár: Bán Krisztina
2. helyezést ért el:
Tóth Cintia 5. o. - Bordány – Felkészítő tanár: Kiss Csillag Anna
Deák Zsófia 7. o. - Csólyospálos – Felkészítő: Családja
Provics Jázmin 3. o. Csólyospálos – Felkészítő tanár: Provicsné
Fodor Dóra

Népi kamara
1. helyezést ért el:
Tűzrózsa Citerazenekar – Forráskút – Felkészítő tanár: Kiss Csillag Anna
Tücsök Zenekar – Üllés – Felkészítő tanár: Juhari László
Vadgesztenye Citerazenekar – Bordány – Felkészítő tanár: Kiss
Csillag Anna
2. helyezést ért el:
Üllési Népi Citerazenekar – Üllés – Felkészítő tanár: Hunyadvári
István és Tanács Zoltán
Török Sarolt – Matuszka Vivien – Forráskút – Felkészítő tanár:
Kiss Csillag Anna
Cinke Citerazenekar - Forráskút - Felkészítő tanár: Kiss Csillag
Anna

3. helyezést ért el:
Szabó Gabriella 5. o. – Üllés – Felkészítő tanár: Bán Krisztina

A 2017-2018-AS TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYEK
EREDMÉNYEI

1. Teodorovits Ferenc Kistérségi Természetismereti Emlékverseny –
Ásotthalom
2017. november 8.
Versenyzők:
Hódi Kristóf, Kurucsai Kinga, Papp Zsombor II. helyezést értek el.
2. Hevesy György Kémia Versenyre a következő tanulók jelentkeztek:
– Abonyi Mátyás (7. o)
– Lajkó Levente (7. o.)
– Regős Dalma (7. o.)
– Soós Ottó (8. b)

Gyuris Zsófia, Hódi Kristóf, Tóth Barnabás – 5. b osztály
Papp Zsombor, Székács Árpád, Kurucsai Kinga – 6. osztály

A megyei döntő időpontja: 2018. április 13.
A versenyen a következő eredmények születtek:
Papp Zsombor I. hely – Továbbjutott a május 25-26-27-én, Mezőtúron
megrendezésre kerülő országos versenyre
Székács Árpád III. hely
Kurucsai Kinga V. hely
Gyuris Zsófia VI. hely

A területi versenyről a megyei döntőbe (2018. március 23.) jutottak:
7. osztály: Lajkó Levente (32. hely)
8. b osztály: Soós Ottó (17. hely)

5. Herman Ottó Országos Biológia Verseny – Ezen a versenyen a 7. és
8. évfolyamos tanulók egy csoportban versenyeznek. A verseny időpontja:
2018. április 14.
Soós Ottó 8. b osztályos tanuló – megyei VIII. hely

3. Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny megyei döntőjének helyszíne Szentes, időpontja: 2018. április 7.
Soós Ottó 8. b osztályos tanuló IV. helyen végzett.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülőknek, az Önkormányzatnak, az iskola
vezetőjének, tanárainak, az üllési „Suli” Alapítványnak és a Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesületnek a támogatást.

4. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetvédelmi Emlékverseny
A felkészülésben a következő tanulók vettek részt:

Kocsisné Hecskó Ágnes
Természettudományi munkaközösség
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA

„in memoriam...”
„Ott ül a felhők tetején...”
Ott ül a felhők tetején és néz le ránk,
lát minket és örül, hogy emlékét megőrizzük örökre tán.
De a szép emlékekre jó visszagondolni,
mert a mienk volt Marika dajka néni.
Óvodánk büszke lehet rá,
sok-sok kisgyermek dadus nénijévé vált.
Tudott nagyokat nevetni,
nyíltan másokat szeretni.
Ölelte, puszilta a gyermekeket,
végtelen türelemmel rendelkezett.
Sokat dolgozott az óvodáért, gyermekekért,
de szeretettel tette, mindig erről mesélt.
A kollégák felé nyitott volt mindig,
együtt sírtunk és nevettünk sok-sok évig.
Ha rá gondolunk, emléke a lelkünket hatja át,
A sors adott nekünk egy jó dajka Marikát.
Ami a legértékesebb a szeretet,
abból hagyott ránk sokat, amennyit csak lehetett.
Sokszor gondolunk Rád az Óvodában, Bölcsődében
Őrizzük emléked nyugodjál békében.

A VÍZ VILÁGNAPJÁN...
Hosszas készülődést követően, 2018.március 22-én a víz világnapján, csodaszép kiállítást rendeztünk a Csigabiga Óvodában. Több
napon keresztül dolgoztuk fel a víz témakörében az ismereteket az
Óvó nénik segítségével.
A műveink a Tornateremben berendezett paravánokon díszelegtek, még az érdeklődő szülők is megtekinthették a gyönyörű munkákat.
Majd március 22-én a zsűri tagok: Ancsa, Zsuzsi és Kati óvó néni
Zoli bácsival értékelték a munkákat.
Köszönjük a zsűritagoknak a munkáját és Maróti Zoli bácsinak a
támogatást, amiből könyveket, egy kis finomságot vihettek haza a
gyermekek. Illetve minden csoport kapott egy vízi állatokat, eszközöket tartalmazó csomagot, a gyermekek nagy örömére.
Köszönjük az óvodapedagógusok felkészítő munkáját!
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CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Kálmán Zsoltnak és Czapp Hajnalkának március 30-án – 3200 grammal
– Levente Dániel nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Tajti Tiborné (szül: Dudás Mária Matild) március 23-án
(56 éves korában),
Kovács Dávidné (szül: Rácz Erzsébet) március 27-én
(87 éves korában),
Simon Mihályné (szül: Kocsis Irén) április 12-én
(79 éves korában) elhalálozott
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép májusi
számának lapzártája:
2018. május 17-én, csütörtökön lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb CSÜTÖRTÖKÖN 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a
határidő betartását!
Köszönjük!

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

