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JÓZSEF ATTILA:

NEM TUD ÚGY SZERETNI
Nem tud úgy szeretni a világon senki
Mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám rakta volna.
Mikor a faluban iskolába jártam,
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.
El nem tűrte volna Ő azt semmi áron,
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.
Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam,
Magát nem kímélte, csak értem aggódott.
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében
Öröm könnynek égtek, s csókolva becézett.
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.
Lássak a szemében boldog örömkönnyet,
Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.

TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület április 8-án rendkívüli ülést tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a MEDI-CSI 2000 Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötött II. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés módosításáról,
– a „Szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása” tárgyú 33/2018.(II13.)önkormányzati határozat módosításáról.
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– Fazekas Anett Üllés, Dorozsmai út 82/6 szám alatti bérlakás bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelméről,
– az Üllés Dorozsmai út 82/1. szám alatti üres bérlakás bérletére
benyújtott pályázatok elbírálásáról,
– az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői (magasabb vezetői)
pályázati kiírásra beérkezett pályázati anyag véleményezéséről,
– az Üllési Önkormányzati Konyha vezetői (élelmezésvezető) állásra
benyújtott pályázatok elbírálásáról,
– Fodorné Bodrogi Judit Zsuzsanna Üllés Móra Ferenc utca 55.
szám alatti lakos Üllési Önkormányzati Konyha intézményvezetői
(élelmezésvezetői) kinevezéséről.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyvet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2019-kepviselotestuletjegyzokonyvek
link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://ulles.hu/
kepviselotestulet/kepvise-lotestuleti-ulesek-anyaga-eloterjesztesek/
2019-ev link alatt olvashatják.
Juhász Attila
alpolgármester

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2019. május 6-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
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TÁJÉKOZTATÓ
AZ EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK 2019. ÉVI
VÁLASZTÁSA SZABÁLYAIRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásáról szóló tájékoztatót a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, valamint Üllés nagyközség honlapján a http://ulles.
hu/component/phocadownload/category/1118-Eur%C3%B3pai%20
Parlament%20tagjainak%20v%C3%A1laszt%C3%A1sa%202019
link alatt olvashatják.
(Üllés nagyközség honlapján a Kezdőoldal jobb felső sarkában szereplő „Választások” menüpontban található „Európai Parlament tagjainak választása 2019” dokumentum)
Dr. Borbás Zsuzsanna
Helyi Választási Iroda vezetője

KÖSZÖNET
Ismételten kaptunk virágfelajánlásokat, melyeket ezúton nagyon köszönünk.
A szobafenyőt, a yuccát és az aszparátuszt Czékus Zoltántól és Czékus Bellától, a pálmát Nagy Lajosnétól kaptuk.
A virágok a polgármesteri hivatal házasságkötő termét, tárgyalóját
és irodáit díszítik.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

www.ulles.hu

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2019. május 21-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 2018. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének
szabályairól szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítása
3) Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének
szabályairól szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet (zárszámadás) végrehajtása
4) Tájékoztató a községben közüzemi szolgáltatást végző cégek tevékenységéről
5.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési jelentése
6.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018.
évi ellátásáról
7.) Beszámoló Üllés Nagyközség 2018. évi közbiztonsági helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
8.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi beszámolója
9.) Aktuális kérdések
ZÁRT ÜLÉS
10.) Étkezési térítési díjhátralékok
Nagy Attila Gyula
polgármester

ZÖLDHULLADÉK (AVAR,
KERTI- KONYHAI HULLADÉK STB.)
SZÁLLÍTÁSA
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

TISZTELT ADÓZÓK!
A 2018. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának és
befizetésének határideje: 2019. május 31.
Iparűzési adó számlaszám, amelyre a befizetés utalható: 1173500515354099-03540000.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
MÁJUS

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. §. értelmében
„ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények
felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése,
illetve teljesítésének elmulasztása.”

Rendelési idő:
Telefonos egyeztetés alapján. Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996,
06-20/973-9149)

A bevallást a vállalkozásoknak (Bt., Kft., stb.) és az egyéni vállalkozóknak (gazdálkodási forma kód, GFO kód:231) elektronikus
úton kell, kötelező benyújtaniuk, amely történhet a NAV-on keresztül, vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül. Egyéb
adózóknak (pl. őstermelőknek) papír alapon is lehetséges a bevallás
teljesítése, amelyhez a nyomtatvány a www.ulles.hu oldalról letölthető, kinyomtatva, aláírással ellátva kell benyújtani.

EGYHÁZI HÍREK

Külön felhívom a Tisztelt adózók figyelmét arra, hogy a 2018. évre
szóló iparűzési bevallásban már sem a fizetendő adót, sem az előlegeket nem szabad kerekíteni (száz forintra), hanem minden adatot forintra pontosan kell bevallani.

Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
május 4-5.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
május 11-12.
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032
május 18-19.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
május 25-26.
Dr. Hursán Mihály
06/30/9986-139

Májusi programok
május 12.
május 18.
Júniusi programok
június 16.

Elsőáldozás (9.00 óra)
Családi Nap (9.00 óra)
Búcsú
Dr. Janes Zoltán zákányszéki plébánossal
(10.00 óra)
Kopasz István
plébános

Kérem a határidő pontos betartását!
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
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1%

KONYHAI HÍREK

A 2018. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek
részére ajánlhatja fel a lakosság:

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje hétfőtől – péntekig: 6.30 -15 óra

– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Adószám: 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

2019. MÁJUSI térítési díj befizetésének időpontja:
május 2-10-ig
7-14 óra között.
Pótbefizetés: május 23-án, csütörtökön
7-14 óra között.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14 óráig.
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.

MÁSODIK 1 %
Ha a 2018. 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.)

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:

Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

ÉLETMÓD KLUB
Életmód klub május 16-án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel lesz a
Napos piac épületében!
Téma: Testünk-lelkünk kapcsolata, pszichoszomatikus betegségek
(előadó: Dr. Csonka Erika)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Füredi Andrea klubvezető

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET
Mozgáskorlátozott egyesületi összejövetel május 10-én, a megszokott második pénteken 15.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a
Déryné Kulturális Központban!
Szeretettel várunk minden régi és új tagunkat!
Füredi Andrea csoport titkár

Szállítási napok:
2019. május 13. HÉTFŐ, május 27. HÉTFŐ
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 ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót 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:
2019. május 6. HÉTFŐ, május 20. HÉTFŐ

FALUGAZDÁSZ HÍREK
• TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS 2019. – A támogatás beadása
2019. április 9-vel indult. A támogatás igénylés beadásának
határideje 2019. május 15.
• A gördülékeny ügyintézés és támogatás igénylés érdekében kérem mielőbb egyeztessenek időpontot! Köszönjük!
• Támogatás igénylésekor szükséges az őstermelői igazolvány,
mvh jelszó és regisztrációs szám.
• Bővebb információ és időpont kérhető ügyfélfogadási időben:
• Ügyfélfogadás:

Halász Zsolt
30/337-2535

hétfő, kedd
csütörtök

8-16h-ig
8-16h-ig
Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853

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
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APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
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TOJÁSOS HÚSVÉT
Szabad-e locsolni?
Jöttem végig az utakon.
Felém hajolt sok-sok virág
Rózsavizük osztogatták.
Megöntözlek most itt véle
Piros tojást várok érte!
Szabad-e locsolni?
/népköltés/
Húsvét előtt egy héttel Tojásos Húsvét rendezvénnyel készülődtünk az ünnepre a Déryné Kulturális Központban. A húsvéti rendezvényünkre érkező vendégeket egy nő és egy férfi tavaszi virágos alakja
köszöntötte, illetve egy óriás lufi maci fogadta őket, arra csábítva
mindenkit, hogy szebbnél szebb fotók készüljenek. Mindenki hozott
5 db nyers tyúktojást, amit mi és segítőink csiszoltuk, lyukasztottuk,
fújtuk, mert később belőle bundás kenyér készült.
A gyerekek tojásokat díszítettek különböző technikákkal: festettek, dekupázsoltak, mártottak. Készítettek tavaszi díszeket,

ajtó díszeket, hajtogattak lufit, játszottak a fürge nyuszi foci asztalon. Az óriási LEGO birodalom is nagy élmény volt számukra, a
zsonglőröktől pedig fantasztikus mutatványokat tanulhattak meg.
Volt, aki pihenésként nyuszit simogatott, de a vidám, ügyességi
játékokra sok kis gyerek kíváncsi volt. Az ügyességi versenyen
szerepelt „Hova gurul a tojás?”, „Sok a locsolkodó, kevés a tojás?”, „Kakukktojás”, valamint „Darabokban a tojás” és még sok
más játék. De a legnagyobb élmény az „Éhes nyuszik” répafaló
versenye volt, ezt többször is megismételtük, mert mindig akadt
jelentkező.
Megünnepeltük a maci kiállításon szereplő brumik szülinapját
is az Alma együttes „Ma van a szülinapom” című dalára, mivel a
mackók között akadt olyan is, aki már a 65. „életévét is betöltötte”. A bundás kenyér partyn pillanatok alatt elfogyott az ügyes
kezek által készített tea és a bundás kenyér. A nap végére minden kisgyereknek volt díszített tojása, csillámtetoválása, vagy
valamilyen maga készített húsvéti dísze, lufi figurája és sok-sok
élménye.

ÜLLÉSI TÉRSÉGI ÍRÓI KLUB TALÁLKOZÓ ÉS KIÁLLÍTÁS
A magyar költészet napját Magyarországon 1964. április 11-én
ünnepelték meg először József Attila születésnapján. Ezen a napon
minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal és költőtalálkozókkal, valamint versenyekkel tisztelegnek a magyar líra
előtt.
Ebből az alkalomból az Üllési Írói Klub és a Déryné Kulturális
Központ Térségi Írói Találkozót rendezett Üllésen, április 5-én. Erre a
rendezvényre meghívták a szomszédos települések rímfaragóit, lehetőséget biztosítva arra, hogy megismerhessék egymást és egymás
verseit.

Az eseményen elhangzott a Csík Zenekar által megzenésített József Attila Születésnapomra című verse, majd a Fontos Sándor Általános Iskola tanulói léptek fel. Először Abonyi Brigitta zongorázott, ezt
követően Székács Árpád verselt, majd gitáron játszott Baranyi Nándor. A műsorban szerepeltek még Zákányszékről Ábrahám Antalné,
Ruzsáról a Homokháti Irodalmi Társaság és a helyi írók-költők is: Dr.
Nyáriné Tajti Anna, Fődi Beáta, S. Dudás Mária, Szabó Piroska, Fodor
Antal, Juhász Sándor és Seres Lajos. A műsort követően a Községi
Könyvtár helyismereti anyagából, az írói klub életének pillanatképeiből készült kiállítás megtekintésére és állófogadásra invitálta a helyi
írói klub vezetője a jelenlévőket.

5

www.ulles.hu

KISPÁLYÁS GYERMEK LABDARÚGÓ TORNA
ÜLLÉSEN
Az Üllési Ifjúsági Sportegyesület pályázatot nyújtott be az Interreg–
IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program a magyar–szerb határtérség határon átnyúló programjára. (A
pályázat kódszáma: HUSRB/1602/32/0064) A program határ menti települések nonprofit szervezeteinek együttműködését célozza.
Egyesületünk a szabadkai SUTEAM Egyesülettel valósítja meg programjait a gyermek sport kölcsönös megismerése jegyében. A projekt
16 hónapon keresztül, 5. éves kortól 12. éves korig nyújt a gyermekek részére sportolási-, tanulási lehetőséget a határon innen és túl.

A projekt második, gyermekeket is érintő rendezvénye egyesületünk
szervezésében 2019. március 23-án volt a műfüves pályán, melynek
keretében megrendezésre került egy kispályás gyermek labdarúgó
torna.
A megnyitót követően 6 csapatos torna vette kezdetét, ahol a hat
csapatból kettő szabadkai volt, 4 pedig üllési.
Gyermekeink nagyon szép játékot mutattak a szabadkai fociakadémián edződő gyerekek mellett.
Az eredményhirdetést követően minden gyermek éremmel távozott,
a csapatokat kupákkal és oklevelekkel is díjaztuk.
A torna alatt frissen sült kakaós csigával, rostos üdítővel és finomságokkal – csoki, banán – is kedveskedtünk a részvevő gyerekeknek. A
napot jó hangulatban, pizzázással zártuk a Bali Étteremben.
Ismét egy szép napot töltöttünk együtt szabadkai partnerünkkel, a
SUTEM Egyesülettel.
A nap végére a gyermekek között kezdett megszűnni a nyelvi akadály, elindult a kommunikáció a két nemzetiség között.

TÁBOROZTUNK SZABADKÁN
Projektünk következő állomása Szabadkára vezetett Bennünket, március végén táboroztunk a gyerekekkel. Élményekkel gazdagon térhettünk haza, játékos ügyességi vetélkedőkön vettünk részt, voltunk a
Palicsi Állatkertben, fagyiztunk és persze nem maradhatott el a foci
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sem. Az üllési kispályás tornán megismert szabadkai csapat ellen
nagyon harcos, büszkeségre okot adó mérkőzést játszhattunk.
A sok-sok játékos program mellett azonban komoly munka is folyt
a háttérben. Szerb partereink a kiutazó üllési gyermekek egészségi
állapotát, fizikai állapotát, csontozat- és izomzat állapotát személyre
szabottam mérték, dokumentálták és kiértékelték azokat.
Miután ehhez az anyaghoz az egyesület hozzájut – a szülőkkel egyeztetve – szeretnénk az adatokat a csoportra nézve is összesíteni. Az
egyesület feltett szándéka, hogy a mérési eredményeket felhasználva, gyógytornász szakember bevonásával a heti edzésmunkát kiegészítsük olyan gyakorlatokkal, melyek a csoportot vizsgálva fejlesztendő terület a gyermekek egészséges testi fejlődése érdekében.
Üllési Ifjúsági Sportegyesület

www.ulles.hu

KÖSZÖNET

LÚD-TOLL
Ezúton szeretnék köszönetet mondani segítőinknek, akik a Tojásos Húsvét – Bolondos
Április rendezvényen támogattak bennünket:
Berkóné Masír Borbálának, Czékus-Deme
Zitának, Héjja Lászlónak, Héjja Leventének,
Hódi Ádámnak, Kocsis Beátának, Kotroczó
Csabának, Nagy Attila Gyulának, Strauszné
Szűcs Renátának, Tanács Zoltánnak, Tanács
Zoltánnénak. A nyuszisimogató lakóit Ferenczi István biztosította.

Zöldülés…
S. Dudás Mária
Zimankós télnek
Fagyos nyomában
Tavasznak éke
Jár a határban.
Pezsdül az élet
Rügyező fáknak
Virágzó szirmán
Méhek tanyáznak.

Szeretném megköszönni, minden támogatónak a sok-sok szép macit, amivel hoz- Zöldülő lomb közt
zájárultak ahhoz, hogy a Maci Kiállítás meg- Sok kis madárka
valósuljon és varázslatos élményt nyújtson Kora hajnaltól
minden érdeklődőnek:
Dalát trillázza.
Ágoston Nillának, Bakó Balásznak, Bakó
Tibornak, id. Bakó Tibornak, Bakó Tiborné- Új, zöld ruhában
nak, Bozsák Anettnek, Csóti Vilmosnénak, Ébredő élet
Deméné Gyuris Margitnak, Fődi Beátának, Tavasz kezdetén
Gyóni Sándornak, Hecskó Józsefnénak, Il- Száz reményt ébreszt.
lés Gézánénak, Holman Hunornak, Holman
Hugónak, Jernei Jánosnénak, Kálmán Zoltánnénak, dr. Nyáriné Tajti
Annának, Rácz Erzsébetnek, Sáriné Módra Máriának, Seres Eszternek,
Süli-Zakar Sándornénak, Szabó-Kántor Veronikának, Szolnoki Tündének,
Udvardi Csillának, Vass Teréznek, Zádoriné Bata Zsuzsannának. Köszönet a Csigabiga Óvoda és Bölcsödének a kiállításhoz kapott eszközökért.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ ig.

Üllési ÁRPÁD Horgászegyesület
6794. Üllés, Dorozsmai út 48.
Tel:62/582-040
Fax:62/582-041

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!
Az idén május 11-én kerül megrendezésre horgászversenyünk,
melyre ez úton 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-ig.
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 a részvételi díj befizetésével Megyeri Istvánnál (Tel:: 06-30/4434-099) lehet leadni.
Üllés, 2019. április 16.
Vezetőség
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KÖNYV-PAPÍR-OLLÓ

A szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tizenegyedik 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: 2019. március 22. 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.
Idén iskolánkból az első kategóriában
egy csapat nevezett, melynek tagjai Baló
Dominika, Bigors Ádám, Monostori Gellért 6. b osztályos tanulók voltak. Az 5-6
osztályos kategória rövidített olvasmánya a
„Sherlock and the Duke’s Son” detektív történet volt.
A készülést már decemberben elkezdtük. A kis csapat lelkesen olvasta el együtt
az olvasmányt, majd rövid tanakodás után
megalkotta a plakátot is. Legizgalmasabb
rész a jelenetek gyakorlása, a játék volt. A
sok munka meghozta a gyümölcsét, a 10
induló csoport közül tehetséges tanulóink
egyedüli falusi iskolaként, a szegedi, orosházi iskolák között második helyezést értek el.
Bővebb
információ:
http://www.
karolinaiskola.hu/historia- domus galeria/2018-2019/koenyv-papir-ollo-nyelvivetelkedo
Péterné Juhari Ágota
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FONTOS SÁNDOR EMLÉKNAP – 2019. ÁPRILIS 12.
Minden évben hagyományosan megrendezésre kerül névadónk
ünnepe. A környező iskolák (Mórahalom, Ásotthalom, Zákányszék,
Ruzsa, Domaszék, Bordány, Forráskút, Csólyospálos, Zsombó,
Üllés) tehetséges tanulóit hívjuk meg erre a versenyre. A klasszikus zene, a népi ének és a népi kamara, a rajz különböző kategóriáiban versenyezhetnek. Ekkor kerül sor a Petőfi-szavaló verseny
területi döntőjére is. Szakértő zsűri dönti el a helyezések sorrendjét.
Területi Petőfi Szavaló verseny
zsűri elnöke:
Kovács Józsefné
Berkes Miklósné
Szabó Józsefné
Klasszikus zene
zsűri elnöke:

Népi ének
zsűri elnöke:
Rajz:

Gregsa László
Dr. Molnár Gyuláné
Dr. Zádorné Raffa Éva
Kiss Csillag Anna
Juhari László

rajz tanárok

Összesen 161 tehetséges diák mutatta meg tudását 2019-ben.
Ez a nap nem jöhetne létre, ha Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
anyagilag nem támogatná.
A nap sikeressége a nevelőtestület jól összeszokott munkájának is
eredménye.
Megköszönöm az Önkormányzati Konyha segítségét is!
Látom a gyerekek örömteli arcát, a sikert, a szakmai zsűri által adományozott útravalót, ezt csinálni kell!

Meseillusztráció 1-4. osztály:
I.helyezett Veres Hajnalka (4. o.) Ruzsa
Varga Enikő
II. helyezett Csikós Mirjam (3. o.) Forráskút Szente Eszter
III. helyezett Flekenstein Eszter Molli (2. o.) Zákányszék Véha Tímea
Versillusztráció 5-6. osztály:
I.helyezett Kónya Nóra (5. o.) Csólyospálos Zoltánfi Mária
II. helyezett Kiss Alíz (6. b o.) Domaszék
Viplakné Pásti Mária
III. helyezett Szöllősi Anett (6. o.) Ruzsa
Varga Enikő
Versillusztráció 7-8. osztály:
I. helyezett Dobó Boglárka (8.o.) Domaszék Viplakné Pásti Mária
II. helyezett Kiss Nikolett Rita (7.o.) Ásotthalom Naszradi Edit
III. helyezett Mészáros Boglárka (7. o.) Üllés Zoltánfi Mária
Csendélet 5-8. osztály:
I. helyezett Heintz Petra (8. o.) Bordány
Sándor Mónika
II. helyezett Kiss Angelika (7.o) Bordány
Sándor Mónika
III. helyezett Borbás Petra (7. o) Mórahalom Koisné Kőrösi Rozália
Különdíj
Paska Lili Zsóka (6.o) Mórahalom Koisné Kőrösi Rozália
Területi Petőfi – szavalóverseny eredményei
5-6. osztály
I. hely
II. hely
III. hely
különdíjas

Harangozó Eszter (Mórahalom, Szent László Katolikus
Iskola)
Sólya Máté (Domaszék)
Tóth Barnabás (Üllés)
Tóth Hanna (Ásotthalom)

7-8. osztály
I. hely
Tóth-Godó Benedek (Mórahalom, Szent László
Katolikus Iskola)
II. hely
Szigeti Sára (Domaszék)
III. hely
Székács Árpád (Üllés)

Népi ének 1. korcsoport
I. Gombos Milán
I. Juhász Anna
II. Kapás Viola
II. Provics Jázmin
III. Berkó Gergő

Fel van a lovam nyergelve……
Moldvai népdalok
Tiszai dallamok
Huszár és katonadalok
Párkeresés című népdalcsokor

Lakatos Anikó felkészítő tanár
Kiss Csillag Anna felkészítő tanár
Halácsiné M. Tóth Ágota felkészítő tanár
Geráné Kulla Melinda felkészítő tanár
Illésné Babai Gizella felkészítő tanár

Csólyospálos
Bordány
Csólyospálos
Csólyospálos
Mórahalom

Népi ének 2. korcsoport
I. Szabó Gabriella
II. Sárközi Szimonetta
II. Tóth Cintia
III. Deák Zsófia
III. Papp Vivien

Kedvenc népdalaim
Nyíradonyi népdalok
Galgamenti dallamok
Küküllő menti népdalok
Kedvenc népdalaim

Bán Krisztina felkészítő tanár
Kiss Csillag Anna felkészítő tanár
Kiss Csillag Anna felkészítő tanár
Á. Fúrús Jánosné felkészítő tanár
Bán Krisztina felkészítő tanár

Üllés
Bordány
Bordány
Csólyospálos
Üllés

Népi kamarazene
I. Királydinnye citerazenekar
(kezdő)
I.Tűzrózsa citerazenekar

Csányi Jázmin, Strausz Alexa, Tandari Tímea

Tanács Zoltán felkészítő tanár

Gál Violetta, Galzó Kata, Gyöngyi Máté, Széll Szaffi Kiss Csillag Anna felkészítő tanár
Bigors Barnabás, Bittó Nándor, Juhász Attila, Nagy
I. Tücsök zenekar
Kristóf, Péter Dániel, Péter Dániel,
Juhari László felkészítő tanár
Péter Gellért
II. Királydinnye citerazenekar Székács Árpád, Székács Levente, Soós Barbara,
Tanács Zoltán felkészítő tanár
(haladó)
Tóth Barnabás
Gál Henrietta, Gyuris Adrienn, Kiss Vanessza,
II. Cinke citerazenekar
Kiss Csillag Anna felkészítő tanár
Török Sarolta, Vass Karolina

Üllés
Bordány, Forráskút
Üllés
Üllés
Bordány, Forráskút
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Szólóhangszer
Korcsoport
I.
II.
II.
II.
II.
II.

Név
Farkas Gusztáv
(fagott)
Haumann Tódor
(harsona)
Kovács Milán
(harsona)
Fintor Benjamin
(trombita)
Dobó Gréta Manna
(zongora)
Tóth Barnabás
(zongora)

Helyezés
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Előadott darab(ok)
Graham: Dulcidu
Sea Shanty
Farkas Ferenc: Jól van dolga…
Clifford Barnes: Ifjú maestro
Szervánszky Endre: Megyen már a …
Charpantier: Te deum
Purcell: Trombitaszó és ária
Chopin: A-moll keringő
Majkapar: Tarantella
Mozart: Menüett
Slonimsky: A lopakodó

Felkészítő tanár
Kálmánné Mucsi Ildikó

Megjegyzés
Forráskút

Szalai Krisztián

Mórahalom

Szalai Krisztián

Mórahalom

Szalai Krisztián

Mórahalom

Lázity Natália

Domaszék

Elekné Sándor Szilvia
Hampel Zsuzsa
Zongorán kísérte
Elekné Sándor Szilvia
Greksa László
Zongorán kísérte:
Lázity Natália

Zsombó

II.

Bosch Bálint Tjeerd
(furulya)

3.

Händel: Sarabande
Szervánszky: Magyar tánc

II.

Tombácz Anikó
(furulya)

KÜLÖNDÍJ

Krämer: Téma és variációk

KÜLÖNDÍJ

Fernando Sor: Moderato
Carulli: Kontratánc

Pecznyik István

Domaszék

Glier: Akvarelle
Merikanto: Keringő

Lázity Natália

Domaszék

Lázity Natália

Domaszék

Nagy Veronika

Mórahalom

Berente Istvánné

Mórahalom

II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.

Pataki Ádám
(klasszikus gitár)
Szalóki Mercédesz
Lara
(zongora)
Sárszegi Gréta
(zongora)
Ruzsics Gréta
(fuvola)
Szekeres Eszter
(hegedű)
Kálmán Virág
(hegedű)
Balogh Lázár
Koppány
(hegedű)
Pataki Viktória
(fuvola)

1.
2.
2.

Grieg: Költői hangképek
Kabalevszkij: Scherzo"
Weiner Leó: Rókatánc
Bartók Béla: Este a székelyeknél

3.

Rieding: H-moll koncert II.-III. tétel

3.

Szelényi: Előjáték és Rondino
Rieding: D-dúr koncert III. tétel

KÜLÖNDÍJ

Mozart: Dal
Rieding: A-moll koncert

KÜLÖNDÍJ

Popp: Spanyol keringő

Helyezés

Előadott darab(ok)

Huszár Emőke
Zongorán kísérte
Hegedűs Károlyné
Huszár Emőke
Zongorán kísérte
Hegedűs Károlyné
Greksa László

Zsombó
Domaszék

Zsombó
Zsombó
Domaszék

Kamarazene
Név
Bosch Bálint Tjeerd,
Tóth Barnabás
(furulya-zongora)
Lévai Orsolya, Maróti
Viola (furulya-duó)
Juhász Réka,
Dobó Anna
(zongora négyes)
Tombácz Anikó,
Kiss Máté
(furulya-duó)
Forráskúti
Furulyaegyüttes:
Bárkányi Anna
Gyuris Tímea
Lévai Orsolya
Maróti Viola
Veres Diána
Jenei Gábor
Kovács Aida
Török Katalin
Farkas Gusztáv"

1.
2.

Hidas Frigyes: Én meg Ő
Hidas Frigyes: Fogócska
Hej, igazítsad - népdal
Händel: Menüett
Händel: Német ugrós tánc

Felkészítő tanár

Megjegyzés

Hampel Zsuzsa, Elekné
Sándor Szilvia

Zsombó

Kálmánné Mucsi Ildikó

Forráskút

3.

Mező Imre: Népdalok

Farkas Jácinta

Mórahalom

3.

Benedekfi: Szvit (részlet)

Greksa László
Zongorán kísérte
Lázity Natália

Domaszék

3.

Gyergyői tánc
Bach: Menüett
Mexikói dal

Kálmánné Mucsi Ildikó

Forráskút

Sárközi Emília tagintézmény-vezető
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Az óvó nénik ötletelése és tervezgetése után, 2019.04.08-12. között
került megrendezésre az óvodában a Művészetek hete elnevezésű
program sorozat.
Hétfőn a táncé volt a főszerep. Reggel Évi óvó néni balett óráján
vehettünk részt, majd ezután Szunyogh Renáta és Grezsa Zoltán volt
a vendégünk, akik kubai salsa óráján táncolhattuk ki magunkat. Délután Zsuzsi néni elhozta a néptáncos „barátait”: Zita nénit és Ágota
nénit, valamint Imi és Józsi bácsit, akik egy nagyon jó hangulatú
táncházra invitáltak bennünket. A gyermekek egy-egy színezőt vihettek haza ajándékba ezen a napon.
Kedden Zenei napot tartottunk. Vizsolyi Lívia hozta el magával zenésztársait, akik hangszerekkel érkeztek és főként ismert mesezenéket adtak nekünk elő.
Az általános iskolából is érkeztek hozzánk ügyes gitárosok és citerások: Baranyi Nándor, Börcsök Csaba, Börcsök Bence, Székács Gergő és Székács Levente, akik megcsillogtatták nekünk eddig szerzett
tudásukat. Szilvi óvó néni különleges hangszerekről és azok hangjairól mutatott nekünk bemutató filmeket. Barbi óvó néni zongorázott
nekünk, Ancsa és Kati óvó néni pedig két szólamban énekelt ismert
dalokat. Elalvás előtt Zita, Barbi és Réka óvó néni furulyázott minden
csoportban. Ezen a napon, minden óvodás egy-egy általa barkácsolt
hangszerrel tért haza.
Szerda a Kisművészek napja volt. A nyugdíjas óvó nénik: Ancsa,
Kati, Zsuzsa és Marika óvó néni kora reggel megérkeztek hozzánk,
hiszen ők voltak a zsűri tagjai, akik meghallgatták csoportonként az
ügyes mese- és versmondókat. Közel 60 óvodás készült erre a napra
verssel, mesével. Minden gyermeket a szereplésükért jutalomban
részesítettek.
A tornaszobában rajzkiállítást is rendeztünk, amit egész héten meg
lehetett csodálni az ide érkezőknek. A legszebb rajzokat a zsűri kiválasztotta, de jutalom nélkül senki nem maradt, hiszen mindenki
ajándékkal térhetett haza. Elalvás előtt a mesét is a nyugdíjas óvó
nénik olvasták fel a csoportoknak.
Csütörtök a Sport napja volt. Reggel Sztarekné Ági néni és Barbi óvó
néni tartott görkorcsolya bemutatót. A legbátrabbak ki is próbálhatták a görkorcsolyákat teljes felszerelésben. Az ügyes focistáinkat is
megnézhettük a délelőtt folyamán, hiszen Valentin bácsi vezetésével
betekintést nyerhettünk a foci rejtelmeibe.
Felkelés után már Tóth Barni várt ránk karate öltözékben és mutatta
be nekünk ezt a sportágat, ahol persze még japán szavakkal is bővült
a szókincsünk.
Pénteken a Mesterségek napján a vendégeink voltak Hecskóné Ági
néni, Fodorné Matildka néni és Csótiné Marika néni. Megismerkedhettünk a szövés mesterségével, megnézhettük Marika néni nemezelt állatkáit is. Készítettünk polipot és belekóstoltunk a kavicsfestés
technikájába.
Köszönjük ezúton is minden kedves segítő vendégünknek, akik
ellátogattak hozzánk és színesítették hetünket a jelenlétükkel!
Csigabiga Óvoda lakói
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

Hagyományos eljárással készült adalékmentes saját
márkás termékeink széles választékával (füstölt kolbász, májas, lecsókolbász, hagyományos sózású darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandóan friss
sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, kacsahúsok várják
az éhes Üllési és környékbeli embereket.
Disznóvágáshoz pótlás: kolbászhús, belsőség, fej, belek, sonkaháló, fűszerek.
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés Dorozsmai u 37.
+3630 9636882

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Zádori Zsoltnak és Papp Gabriellának április 1-jén 3610
grammal Ákos Zsolt nevű gyermeke született

Biztosítási ügynökség

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és
szüleinek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Mészáros Mihályné (szül: Fődi Mária Erzsébet) március 2-án (84 éves korában),
Tóth István március 24-én (104 éves korában) elhalálozott
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép 2019. MÁJUSI számának

lapzártája: május 17-én, pénteken lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen,
vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb PÉNTEK 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!
Köszönjük!
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Utasbiztosítások

Az UNIQA Biztosító
helyi képviselője:
Pesti Mária, biztosítási tanácsadó
Telefonszám: +36 30 658-9746
E-mail cím:

maria.pesti@uniqa-net.hu

ÜLLÉS JÓKAI UTCA 20. SZÁM ALATT
VÁROM MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELEIM

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

