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Kedves Édesanyák,
Nagymamák,
Leendő Anyukák!

Testületi ülés lesz
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2022. május 24-én, kedden
15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában, melyre
meghívja a település lakosságát.

Május első vasárnapja: ANYÁK NAPJA!

Napirendek

Ezen alkalomból egy hatalmas öleléssel
köszöntöm az Üllési Írói Klub tagjának,
Fodor Antalnak szép versével, kérem fogadják szeretettel

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének
szabályairól szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. sz.
módosításáról
3.) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének
szabályairól szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet (zárszámadás) végrehajtása
4.) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 1. sz. módosításáról
5.) Tájékoztató a községben közüzemi szolgáltatást végző cégek tevékenységéről
6.) Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentése
7.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021.
évi ellátásáról
8.) Beszámoló Üllés Nagyközség 2021. évi közbiztonsági helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
9.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi beszámolója
10.) Aktuális kérdések

Nagy Attila Gyula polgármester

Anyák napjára
A te neved édesanyám, a szívembe zárom,
vele fekszek, vele kelek, ez az imádságom.
Már akkor, mint fiatal lány, énrám gondoltál,
és minden évben megköszönöm, hogy életet adtál.
Ápoltál, neveltél, gondoskodtál rólam,
és ültél ágyam mellett, mikor beteg voltam.
Iskolában, az életben, hogy ha sikert értem,
édesanyám könnyes szemmel, együtt örült vélem.
Felnőtt lettem, felettem is elszálltak az évek,
az egészséged fölött most már én aggódom érted.
Én ülök az ágyad mellett és összefogjuk kezünk,
az együtt érző mosoly után könnyes lesz a szemünk.
Édesanyám, az Istenhez imádkozom érted,
gyógyítson meg, s legyen néked hosszú boldog életed.

ZÁRT ÜLÉS
11.) Étkezési térítési díjhátralékok
12.) Üllés Nagyközség Díszpolgára cím adományozása
Nagy Attila Gyula
polgármester

1%
A 2021. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek
részére ajánlhatja fel a lakosság:
– Üllési Polgárőr Egyesület
adószáma: 18463770-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
adószáma: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
adószáma: 18475544-1-06
– Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
adószáma: 19746896-1-06
– Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
adószáma: 18461792-1-06

Második 1 %
Ha a 2021. 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.)
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Állatorvosi ügyelet
2022.MÁJUS

április 30-május 1.
május 7-8.
május 14-15.
május 21-22.
május 18-29.

Dr. Hursán Mihály
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Szőke Csaba
Dr. Papp Sándor
Dr. Kovács Tibor

06 30 998-6139
06/20/4763-517
06/30/3245-032
06 30 487-9805
06 30 9653-114

Alpolgármesteri fogadóóra
Tisztelt Lakosok, Tisztelt Választópolgárok!
Értesítem Önöket, hogy 2022. május 2-án (hétfőn) 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Művelődési Házban, a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila
alpolgármester

www.ulles.hu

Testületi ülés volt
A Képviselőtestület március 22-én tartotta munkaterv szerinti ülését.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
tájékoztatójának elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről,
– az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló I. és II. számú háziorvosi körzet, a fogorvosi körzet, a Védőnői szolgálat és a központi
orvosi ügyelet tájékoztatójának elfogadásáról és
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Üllés Nagyközségi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgáltatás I-III. számú tanyagondnoki körzetek Szakmai Programjának módosításáról.
A képviselők zárt ülés keretében helyi lakáscélú támogatási igényről döntöttek, 1 fő számára 1 millió Ft kamatmentes kölcsönt és
200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottak.
A képviselők
– a felsőoktatási intézményekben tanulók „Üllési Talentum” ösztöndíj támogatásáról és
– az egészségügyi alapellátás körzeteiről új rendeletet alkottak.
A képviselők módosították a Képviselőtestület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 16/2019.(XI.13.) önkormányzati
rendeletet.

A Képviselőtestület április 19-én munkaterv szerinti ülést tartott.
A képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
tájékoztatójának elfogadásáról,
– a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság 2021. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról készült tájékoztató elfogadásáról,
– a polgármester és a jegyző 2021. évi átruházott hatásköreinek
gyakorlásáról készült tájékoztató elfogadásáról,
– az Üllési Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről készült
beszámoló elfogadásáról,
– a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
A képviselők megalkották az egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a https://ulles.hu/
kepviselotestulet/kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2022-evikepviselotestuleti-jegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a https://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesekanyaga-eloterjesztesek/2022-ev link alatt, a rendeletet a https://
ulles.hu/rendeletek?start=50 link alatt olvashatják.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Tisztelt adózók!

Kedves üllésiek!

A 2021. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának és
befizetésének határideje: 2022. május 31.
Iparűzési adó számlaszám, amelyre a befizetés utalható: 1173500515354099-03540000.
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.”
Nyomatékosan felhívom Tisztelt adózók figyelmét arra, hogy az előlegfizetési időszakokra (2022.09.15. és 2023.03.15.) a 2021. évi
adófizetési kötelezettség alapján pontosan szíveskedjenek megállapítani az előlegeket.
A bevallást a vállalkozásoknak (Bt., Kft., stb.) és az egyéni vállalkozóknak (gazdálkodási forma kód, GFO kód:231) elektronikus
úton kötelező benyújtaniuk a NAV-on keresztül (21HIPA). Egyéb
adózóknak, ha nincs ügyfélkapu regisztrációjuk (pl. őstermelőknek,
GFO kód:233) papír alapon is lehetséges a bevallás teljesítése.
Kérem a határidő pontos betartását!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Köszönöm a sok támogatást és bíztatást, amit a választási kampány
alatt Önöktől kaptam! Történelmi győzelmet arattunk, nem csak országosan, hanem itt a Homokhátságon is. Ez a felhatalmazás komoly
felelősséggel is jár, sok feladatunk van, nagy munka előtt állunk.
Minden ügyben, amely Üllés további fejlődését elősegíti számíthatnak rám!
Mihálffy Béla
Országgyűlési képviselő
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Konyhai hírek
Az Üllési Önkormányzati Konyha vezetőjeként tájékoztatom Önöket,
hogy az ebéd térítési díj befizetése minden hónap 1-10-ig munkanapokon 7-14 óra között lehetséges az Önkormányzati Konyha pénztárában (Fogarasi utca 5.)
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Konyha elérhetőségei:
telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu
(bővebb információ Üllés nagyközség Facebook oldalán található)
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

Hulladékgyűjtés
A szolgáltató, FBH-NP Nonprofit Kft. értesítése alapján tájékoztatom
a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: május 3., 17., 31. (keddi nap)
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.

Mozgáskorlátozott
egyesületi hírek!
Következő összejövetel május 13-án, pénteken 15 órától lesz a Napos piac épületében!
Az összejövetel egyik témája: Beszámoló a küldöttközgyűlésen elhangzottakról.
Ízelítő a következő hónapok eseményeiből:
Július16-a Kistelek 40 éves jubileumi megyei találkozó!
A rendezvényre legkésőbb a májusi összejövetelen jelentkezni kell!
Kísérő is jöhet, természetesen fizetősen!
Augusztusban megyei fürdőnapok lesznek Mórahalmon.
Szeptember: Kirándulás Bugacra.
Kérem, aki nem fizette be a 2022. évi tagdíjat az tegye meg!
Szeretettel látunk új tagokat is és támogató tagokat is szívesen fogadunk!
Tisztelettel: Füredi Andrea 06/30/ 3834976

Életmód klub hírek
Következő összejövetel május 19-én, csütörtökön 17 órától a Napos
piac épületében!
Téma: Cukorbetegségről érthetően!
dr. Csonka Erika és Füredi Andrea

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpont: május 10., 24. (keddi nap)
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
KÜLTERÜLETI HULLADÉK GYŰJTÉS
2022-ben minden páratlan hét pénteki napon történik a szállítás.
Szállítási időpont: május 13., 27.,
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Köszönet!
Ukrajnából menekült Hudán család (5. és 8. éves kislányukkal) hálás szívvel köszöni Mindazoknak a kedves adományait, és humánus,
kedves támogatásait, akik önzetlenül segítették maguk és gyermekeik boldogulását, hogy minél előbb elfeledtessék velük a háború
borzalmas viszontagságait.
Köszönjük szépen!
S. Dudás Mária és a Hudán család

Falugazdász hírek!
A 2022.évi területalapú támogatás szankciómentes beadási határideje, május 16.
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az ügyintézéshez, ügyfélfogadási
időben, telefonon kérjenek időpontot.
2022. május 20-án agrárkamarai választás lesz a Déryné Művelődési
házban 6.00-19.00 óráig. Tisztelettel kérünk minden kamarai tagot, hogy tegye meg szavazatát!
A részvételt előre is nagyon szépen köszönjük!
Ügyfélfogadási idő:
- hétfő: 8.00-16.30
- kedd:8.00-16.30
- csütörtök:8:00-16.00

munkaképességű ügyfelek
figyelem!
A Mórahalmi Járási Hivatal levele alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői
Osztályának ügyfélfogadása az alábbi:
minden hónap első páratlan hetének csütörtöki napján
ig.

9-14 órá-

Előzetes bejelentkezésre a 62/680-771, 62/680-773 és a 62/680-763
telefonszámokon van lehetőség.
Czakóné Dudás Mónika (70/4893853)
Halász Zsolt (30/3372535)
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Megváltozott

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

www.ulles.hu
A Déryné Program
kultúrstratégiai intézménye

Bab Társulat

Három
kívánság
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

ÁLLÁSHÍRDETÉS!
A Négyforrás Nonprofit Kft teljes munkaidős állást hirdet rakodó
munkakörben.
A munkavégzés helye: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó
Munkavégzés módja: munkaidő keret, heti 3-4 nap.
Jelentkezni lehet személyesen a Kft. telephelyén,
Forráskút, Fő u. 72. (posta épület) H-P 8-16 óra között,
illetve email-en az ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu
címre várjuk fényképes önéletrajzát!
További információért hívja a +36-70/489-56-56 számot!

6794 Üllés, Dorozsmai út 48.

2022. május 4.
szerda 14:00
Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező!

www.deryneprogram.hu

Az előadás ingyenes!
Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.

Nőgyógyászati rákszűrés
ULTRAHANG vizsgálattal

ÜLLÉSEN

2022. május 17-én
kedden 8 órától
A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi
Költsége: 5000 Ft
Az ultrahangos vizsgálat mellett citológiai kenet levételt és
gyógyszerfelírást is végez, bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet
fordulni a szakemberhez. Akinek az előző rákszűrésen elváltozást
találtak, annak egy kontroll vizsgálat javasolt!

2022. május 11. szerda 14:00
Időpont egyeztetés és bejelentkezés személyesen vagy
telefonon a Védőnői Szolgálatnál a 30 / 506 2683
munkanapokon 8 – 10-ig.

Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
6794 Üllés, Dorozsmai út 48.
Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező!

Lajkóné Lovai Éva és Kiss Ilona
védőnők

Az előadás ingyenes!

Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.
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Pályázati hírek
Üllés Nagyközségi Önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Kormány támogatásával megvalósuló, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a
közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására kiírt pályázatra.
A támogatott projekt címe: Üllés-Torockó-Torockószentgyörgy közösségi kapcsolatok fejlesztése.
Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2022/1-000057
Megvalósítási időpont: 2022.04.22-24.
A projekt célja Üllés és Torockó-Torockószentgyörgy közötti közösségi kapcsolatok, együttműködés erősítése, jó gyakorlatok kölcsönös átadása. Támogatni szeretnénk erdélyi testvéreinket közösség
építésében, hasonló közösségekkel való kapcsolatok kialakításában.
A testvértelepülésen helyi igényként jelentkezett, hogy sakk klubot
hozzanak létre és hosszú távon működtessék. A projekt maximálisan
lefedi ezt a fejlesztendő területet. Üllésen nagy múltra tekint vissza
a sakk, Lékó Péter nemzetközi sakknagymester az üllési ÁFÉSZ támogatásával Üllésen kezdte pályafutását. Ezt a nagy múltra visszatekintő sakk klubbot, közösséget szeretnénk bemutatni, így segítve az
alapok lerakását felnőtt-gyermek sakk klub elindításához, valamint a

programmal gazdagítjuk az aktuális kulturális, közösségi eseményt
is, így népszerűsítve környező településekről érkezőknek a szellemi
sportot, a projektet és a magyar támogatást.
Az
üllési
delegáció
2022.04.22-én
érkezik
TorockóTorockószentgyörgyre, ahol hivatalos fogadás keretében Torockó
Község Polgármesteri Hivatalában fogadja az üllésieket TorockóTorockószentgyörgy polgármestere, Deák-Székely Szilárd. A hivatalos fogadás után a pályázat által támogatott ajándékok átadása következik: versenysakk készletek, digitális sakkórák, kültéri óriás sakk
készletek, érmek, kupák, oklevelek. Szombaton az katolikus templomban zajló istentisztelet után a delegáció részt vesz a TorockóTorockószentgyörgyi községnapon szervezett sakkversenyen, majd
a különböző kulturális eseményeken és sport versenyeken. Üllés
Nagyközség Önkormányzata ebben az évben is támogatja a testvértelepülést a közösségi főző eseményen hal sütéssel. 2022.04.24-én
a csoport az erdélyi testvéreinktől való elköszönés után hazaindul.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

7

www.ulles.hu

A medve nem játék

„A hegyről általában ketten szoktak lejönni egyik futva a másik medve…”
Első alkalommal látogatott el Üllésre a budapesti Turay Ida Színház
társulata A medve nem játék című székely játékával. Az előadás
a Déryné Program támogatásával a Petőfi Klub keretében valósult
meg. A támogatásnak köszönhetően nagyon kedvező belépőjegy árral tekinthették meg az elődadást a nézők.
„…egy kicsit kiokosodnak a székelyekből, azt csak rémélni tudjuk…” – hangzott el az előadás elején

😊

Olyan minőségi előadást kínáltunk az érdeklődőknek, melyben a jó
szórakozást az utánozhatatlan székely humor garantálta. A vidám
jelenetek során kifogyhatatlan volt a derű és a játékosan megfogalmazott erdélyi emberek bölcsessége.
„Egy csíki falu színjátszóköre megelégeli, hogy a pestiek szerint:
székely az, akinek a sör nem ital, az asszony nem ember, a medve
pedig nem játék. Jókedvükben létrehoznak egy színjátékot, amiben
ötvöződik a székely humor és pajzánság a tánccal, zenével, énekkel.”
Az előadás teltházzal került bemutatásra és a színészek örömjátékát
vastapssal jutalmazta a közönség.
							
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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Petőfi Klub üllésen

A Magyar Országgyűlés 2020. decemberében döntött arról, hogy a
2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja
a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alkotója születésének 200. évfordulója alkalmából. Az emlékév egyik kiemelt tevékenysége a reformkor szellemiségét tükröző Petőfi Klubok
Kárpát-medencei hálózatának kialakítása. A program a reformkor
szellemiségéhez méltó kulturális alkalmakat juttat a településekre,
amely alkalmak közvetlen lehetőséget teremtenek a nemzeti értékek megismerésére, történelmi, művelődéstörténeti és szépirodalmi
tudásbővítésre, szórakozásra, továbbá a személyes és közvetlen
kapcsolatokra építő, azokat erősítő közösségi együttlétekre és az
online kapcsolódásra is. A Petőfi Klubok megvalósulásával idén 100
település kapcsolódhat a program keretében megvalósuló kulturális
programokhoz, köztük Üllés nagyközség is a Déryné Művelődési Ház
és Könyvtár közreműködésével.

Az ünnepi hangulatot tovább emelte a “Petőfi” című kiállítás, amelyhez a szebbnél szebb rajzokat az általános iskola alsós diákjai készítették, az egyéb kiállítási anyagokat Petőfiről a művelődési ház
dolgozói gyűjtötték.
Kérem figyeljék a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár programjait,
amelyekre nagy szeretettel várunk mindenkit.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

A Petőfi Klub üllési megnyitója 2022. március 23-án volt a Déryné
Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol Nagy Attila Gyula polgármester úr köszöntötte a megjelent vendégeket és a sajtó képviselőit.
“…Büszke vagyok arra, hogy településünket választották a kezdeményezők, ebből is látszik, hogy odafigyelnek a kistelepülésekre és
az ottani közösségek építésére is. Törekedni fogunk arra, hogy minél
több embert, minél szélesebb korosztályból bevonjunk a klub működésébe…” – mondta.
Dohorné Kostyál Zsuzsanna, a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád-Csanád megyei igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket a Petőfi200
program céljáról, a benne rejlő nagyszerű lehetőségekről, a különböző tartalomszolgáltatók és a fogadó intézmények között kialakuló kiváló együttműködésről és a kínált, változatos programok figyelésére
és azokon való részvételre buzdította a jelenlévőket.
Mihálffy Béla, a klub megnyitásának időpontjában még országgyűlési képviselő-jelöltként (ma már országgyűlési képviselő) ünnepélyesen megnyitotta az üllési Petőfi Klubot és Meszesné Volkovics
Szilvia igazgatőnőnek egy könyvcsomagot adott át, annak jelképeként, hogy a program keretében a klub szellemiségének megfelelő
tartalmú könyvek is érkezni fognak az intézménybe.
A rendezvény Petőfi Sándor Föltámadott a tenger c. versének előadásával folytatódot, amelyet Farkas Zsóka adott elő, majd az üllési
Fonó Néptáncegyüttes Lipityom és Ficergő csoportjának műsora
következett “Táncok Bukovinából” és “Felcsíki Táncok” címmel, A
koreográfiát betanította Ótott Zsolt, Péterné Juhari Ágota és Zádori
Zsuzsanna.
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„Harangoznak Húsvétra,…”(népköltés)

Harangoznak húsvétra,
Leszakadt a tyúklétra.
Kezdődik a locsolás,
Nekem is jut egy tojás.
A Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban a Tojásos Húsvét – Bolondos Április című rendezvényünket, igazi interaktív, bolondos, játékos, zenés koncerttel indítottuk, ahol gyerekek és szülök egyaránt
táncoltak, énekeltek, nevettek. A koncert után 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, zsonglőrködtek, óriás társasjátékoztak 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. A belépődíjakból épp időben készült el a bundás kenyér,
amit mindenki nagyon várt már és a nap végére nem maradt belőle
egyetlen morzsa sem. A LEGO játszóházban szinte minden korosztály elidőzött és a lego járgányok is elkoptatták a kerekeiket.
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A fáradt szülők az anyuka-apuka megőrzőben pihegtek, akárcsak a
nyuszi simogatóban a nyuszik.
A nap végére minden kisgyereknek volt színes tojása, tavaszi dísze,
csillámtetoválása, sok-sok élménye és bizony a csoki eső elől sem
keresett senki menedéket.
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.			

Köszönet:
A Tojásos Húsvét megvalósulását segítették: Tanács Zoltán, Tanács
Zoltánné, és közvetlen kollégáim. A nyuszi simogató lakóit Ferenczi
István biztosította.
Ezúton szeretném megköszönni munkájukat, a támogatást, valamint
minden látogatónak a részvételt! Jövőre is várunk mindenkit szeretettel!
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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Szépirodalom vagy szakirodalom?

A 2. osztályosok már nem először jártak csoportosan a könyvtárban,
hiszen már első osztályosként is meglátogatták az intézményt. Igazi
élmény volt ismerős arcokat látni a gyerekek között, hiszen számos
ifjú könyvtártag tekintett vissza rám, akik rendszeresen ellátogatnak
szüleikkel, vagy már önállóan a könyvtárba.
A könyvtári órán a korábbi foglalkozáson szerzett ismeretek felelevenítése után tovább gazdagították a gyerekek a tudásukat. Hogyan
kell tájékozódni a könyvtárban, hogyan találják meg a keresett dokumentumokat, milyen információ hordozókkal találkozhatnak. Mi az a
szakirodalom és szépirodalom.
A komoly ismeretek megszerzése játszva tanulással zajlott, mesékkel, zenével és persze a könyv ajánlás sem maradhatott el. Fontos
volt, hogy a gyerekek jó élménnyel távozzanak a könyvtárból, mindez
alapul szolgál arra, hogy később bátran visszatérjenek majd, hogy
szívesen jöjjenek akkor is, amikor nem kötelező, mert így válnak olvasóvá, kutatóvá. Talán sokat olvasóvá.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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„Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért!”
Magyarország Kormányának, a közösségi
élet újra indításáért Felelős Operatív Törzsnek, a Nemzeti Művelődési Intézetnek a támogatásával valósul meg a Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban a nemezelő szakkör.
A pályázati támogatásból megvalósuló
szakkörünk célja az önfeledt, önálló kreatív
gondolkodás, alkotás képességének fejlesztése, az aktív közösségi élet újraindítása,
megőrzése, az értékek feltárása, a közösségi
kreativitás kibontakoztatása, a tudás átadása, az értékőrzés, továbbá homályba vesző
mesterség, jelen esetben a nemezelés mesterfogásainak átadása. A hagyományokat ismerő, gyökereikhez ragaszkodó, kulturálisan
tudatos közösségi élet fejlesztése.
Kell az ember életében egy hobbi, melyet
szeret, hogy amikor nem a kötelező munkájával foglalkozik, annak élhessen, hogy a
hétköznapok szürkeségéből akár ily módon
kiléphessen, ne azon keseregjen, hogy már
semmi sem érdekli. Fontos, tehát hogy közösségek jöjjenek létre, a különböző közösségekhez tartozó tagok ismét le tudjanak ülni
szemtől-szembe egymással és valamilyen
hasznos, számukra szórakoztató tevékenységet végezzenek.
Pályázati támogatásból a szakkörön résztvevők ingyenesen vehetnek részt, az anyagszükségletet a támogatásból fedezzük.
Online tartalmak segítik a közös tanulási folyamatot, a különböző nemezelési technikák
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elsajátítását. Fontos azonban a közvetlen
szakmai tudás átadása is, ebben van segítségünkre a rendkívül sokoldalú, ügyes kezű,
több kézművesszakmában is jártas Dr. Nagy
Edit, Csóti Vilmosné és Meszesné Volkovics
Szilvia. A szakkör keretében könnyen elkészíthető és modern korunkba is illeszthető
játékokat, tárgyakat, figurákat, kiegészítőket
készítünk. Elsajátítjuk tűnemezeléssel, azaz
száraz nemezelési technikával, speciális tűvel szurkált, és ezáltal megfelelő formájúra
tömörített, alakított pl. állatfigurák elkészítését. A szappanozással, vizezéssel megtanul-

juk a vizes nemezelés csínját-bínját, ennek
az eljárásnak a sajátos tömörítési technikáját, hogy akár dísztárgyak vagy használati
tárgyakat is tudjunk készíteni pl. kis táska. A
foglalkozások 3-4 órásak, viszont ezt az időt
közösen, vidáman töltjük el, az alkotás öröme miatt ez a pár órahossza pillanatok alatt
elrepül.
A szakkör alkotásait egy kiállítás formájában
tervezzük bemutatni.
Meszesné Volkovics Szilvia ig
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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Közművelődés és értékek Üllésen valamint a nagyvilágban
A Déryné Művelődési Ház és Könyvtár a
Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületével az elmúlt évek folyamán
kiváló kapcsolatot alakított ki és számos
program keretében sikeresen együttműködött.
A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesület nyertes Erasmus pályázatának köszönhetően, valamint az Üllési Petőfi
Klub keretében olaszországi szakértők érkeztek a művelődési házba. A találkozó célja volt a magyarországi kistelepüléseken
működő közösségi terek, művelődési házak
megismerése, mivel ezek az intézmények
különösen fontos szerepet töltenek be a
helyi kulturális értékek felkutatásában és
ápolásában is, valamint a helyi értékekkel
való megismerkedés. Olyan ötletek keresése, amelyek lehetővé teszik ezen értékek
népszerűsítését digitális eszközök segítségével.
A vendégeink különösen nagy tapasztalattal rendelkeztek a kiterjesztett valóság és a
virtuális valóság alkalmazásában a kulturális értékek területén.
A külföldi látogatóink megismerkedtek az
intézményben folyó munkával, az általunk
kínált kulturális eseményekkel, szolgáltatásokkal, jógyakorlatokkal stb., megtekintették az éppen aktuális kiállításokat és bemutatásra került az üllési értéktár is, amelyből
tárgyi bemutatót is tartottunk. A vendégek
hosszan csodálták a Fonó Néptáncegyüttes értékes népviseleteit, a hímzett terítőket, Babarczi János díszes hordóit, míves
citerákat, a szalmából, csuhéból valamint
agyagból készült tárgyakat, az Alkotóházban őrzött gyűjteményekről készült fotó
dokumentációnkat is stb. Megbeszélést
folytattunk arról, hogy a fiatalokat, hogyan
sikerül bevonnunk a különböző programokba és ez hogyan történik más országokban.
Számos ötletet osztottunk meg az olaszországi szakértőkkel tapasztalataink alapján,
illetve ők is megosztották velünk, hogy
náluk hogyan valósul meg mindez, hogyan
tudják gyakorlati szinten használni kulturális területen a kiterjesztett valóságot és
virtuális valóságot, mindehhez milyen eszközök szükségesek. A külföldi látogatóink
a program zárásaként örömmel kóstolták
meg az üllési pálinkákat.

Ingyenes könyvbörze
március

3., 24., 31.

A vendégek vidáman, pozitív élményekkel
távozva vitték magukkal településünk jó hírét.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár
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ERASMUS+ találkozók
Iskolánk szorgos diákjai két találkozóra utazhattak az elmúlt időszakban.
Az EVERYBODY HAS A STORY keretében az eredetileg vállalt 4 diák
és 2 pedagógus helyett 8 diák és 3 pedagógus utazhatott Isztambulba. A találkozó 2022. március 28. és április 1. között valósult meg.
Azt hiszem a diákok beszámolói egyértelművé teszik, hogy az
érdemes újra és újra pályázni! Egy nemzetközi ifjúsági projekt sokkal többet jelent egy utazásnál: a más kultúrákkal való találkozás a
szemeket, a szíveket és a gondolkodást egyaránt megnyitja.
Összegzés a diákok beszámolói alapján.
Bekerülni egy Erasmus programba, nagyon izgalmas. Az, hogy
együtt dolgozhatunk sok másik országgal, nagyon jó az angol nyelvtudás fejlesztésére is. Új helyeket és szokásokat ismerhetünk meg
és sok finomat ehetünk. De meg kell azért dolgozni, hogy valaki
bekerüljön egy ilyen programba. Én ezeknek a dolgoknak is minden
percét élveztem. (Simon Kata)
Nagyon boldogok voltunk, amikor kiderült, hogy mehetünk Törökországba. Még soha nem voltam külföldön ezelőtt, úgyhogy ez is
nagyon sokat hozzáadott az utunkhoz. Repülőgépen is életemben
először ültem, de ez is egy hatalmas élmény volt. Soha nem gondoltam, hogy valaha kijutok külföldre, azt meg pláne nem, hogy
ilyen fiatalon. (Dobai Henrietta)
2022. március 28-án reggel négykor elindultuk a reptérre két kisbusszal, hogy az Erasmus program jóvoltából elutazzunk Istambulba
öt napra! Nyolc diák és három tanár vett részt Magyarország képviseletében. Egy gyors becsekkolás és egy másfél órás várakozás
után átléptünk a senkiföldjére, majd 30 perc múlva már a repülőn
ültünk. A majdnem 2 órás repülés gyorsan eltelt és hirtelen azon
kaptuk magunkat, hogy máris Törökország fővárosában vagyunk. Miután leszállingóztunk a légijárműről, egy hosszas türelmetlenkedés
elmúltával felszálltunk egy buszra, ami elvitt minket az öt csillagos
hotelunkhoz. (Szalai Vanda)
A Bof hotelben szálltunk meg 2-3 fős szobákban. A vacsoránál megismerkedtünk a többi Erasmus csoporttal, az olaszokkal, románokkal
és az észak-macedónokkal. A keddi reggeli után utunk egy helyi általános iskolába vezetett, ahol megismerkedtünk a házigazdáinkkal,
a törökökkel. Délelőtt kézműveskedtünk, délután pedig felmentünk
az ország legmagasabb pontjába, a Camlica Kulesi toronyba. Innen
az egész várost be lehetett látni. A következő nap – szerdán – ellátogattunk a helyi Oktatási Igazgatóhoz, ahol minden ország röviden
beszélt az iskolájáról. Ezután a többi csoport prezentációját láthattuk,
ahol minden csoport országának egy híres személyét mutatta be. Mi
Hugonnai Vilma, az első magyar női doktor életéből készültünk. A
nap pedig egy közös török táncházzal zárult. (Gyuris Vanda, Gyöngyösi Noémi)
Este áthívtak minket az olasz lányok a szobájukba egy kicsit beszélgetni és bulizni, egészen 3 óráig ott voltunk tehát reggel alig bírtunk
felkelni . Csütörtökön reggel korán indultunk le reggelizni és már
utána egyből mentünk a busszal a Hagia Sophia-ba. Nagyon érdekes volt, mert zokniba kellet mászkálni, a cipőt le kellett vetni. Majd
a szultán palotáját néztük meg. Ezt követően elmentünk ebédelni,
kebabot ettünk, ez volta a héten a legjobb kaja. Elvittek minket a
nagy bazárba, ahol több mint 1500 „bolt” volt. Este mi is viszonoztuk
az olasz lányok kedvességét és mi is áthívtuk őket egy kis partira.
Ők is 3-4 óráig maradtak, azután feküdtünk le aludni. (Farkas Zsóka)
Ezen a délutánon hajókiránduláson vettünk részt a Boszporuszon,
ahol egyidejűleg láttuk Európát és Ázsiát is. A török vendéglátóink a
hajón bemutatták nekünk a hagyományos török néptáncot is, ahol a
végén együtt táncoltunk. A viseletük elég érdekes, viszont a lépések
nem nehezebbek, mint a magyar néptáncé.
Pénteken már a hazaúté volt a főszerep. Az egész hét olyan gyorsan
eltelt, hogy azt hittük most érkeztünk, de már indultunk is hazafelé.
Kétszer ennyi idő is kevés lett volna ebből a kirándulásból, élveztük
minden percét és egyik szemünk sírt, a másik nevetett, amikor elindultunk haza.

😆
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Az biztos, hogy jövőre is szeretnék Erasmus programon részt
venni, hátha lesz lehetőség ismét egy másik országba ellátogatni, más kultúrával megismerkedni. (Nagy Fruzsina)

Isztambul
Az isztambuli út maga volt a csoda,
Iskolánkból 8 lány jutott el oda.
Három pedagógus kísért bennünket,
Kik anyukánk helyett fogták a kezünket.
Repültünk mi a felhők között,
A török utazás élménye örök.
Felejthetetlen a panoráma és a szállás,
Közös vacsorával indult a találkozás.
Másnap egy iskolába mentünk,
Ahol egy kicsit kézműveskedtünk.
Persze a nyelv gyakorlása sem maradhatott el,
Rá is kényszerítettek, hogy angolul szólaljunk meg.
A Camlica torony csúcsába is eljutottunk,
Ezután a városban shoppingoltunk.
Szerdán egy újabb iskolát nézhettünk meg,
Csak ámultunk a hatalmas intézményen.
Ezt követően előadta csapatunk a műsort,
És tanultunk egy kis török néptáncot.
Vacsorázni a Mc Donald’s-ba mentünk,
A hosszú nap után jól esett a hamburger nekünk.
Csütörtök volt a kirándulás fénypontja,
A legszebb programok erre a napra rakva.
A Hagia Sophia Mecset elkápráztatott minket,
Amit természetesen cipő nélkül nézhettünk meg.
Fázott a lába mindenkinek,
De kit érdekelt, lehet többet nem jutunk ide.
Felemelő élmény volt a Boszporuszos hajós buli,
Mely Ázsiát Európával összeköti.
Élmény volt a török bazár is,
Elfogyott az utolsó líránk is.
Utolsó napra ébredvén a csapat,
Szomorúak voltunk, menni kell haza.
Pedig úgy megszoktuk már, hogy a harangszó helyett,
Müezzin imára hívó éneke ébresztett minket.
Régen, amikor a törökök dúltak az országban,
Ki hitt volna e két nemzet barátságában.
De elmondhatjuk a török nép nagyon kedves,
Mint testvér, úgy tiszteltek minket.
Fáradtan, de teli élménnyel jöttünk haza.
Köszönjük Erasmus az isztambuli utat!
(Czékus Brenda)
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Az INNOVATIVE EUROPE pályázat keretében
6 diák és két pedagógus utazhatott volna.
Sajnos a járványügyi belépési szabályok jelenleg Olaszországban még mindig szigorúak, így a feltételnek a pályázatban résztvevő
diákok közül 3-an feleltek meg. 2022. április
4-9. között Szicíliába utazott három diák és
két pedagógus.

Élménybeszámolók a szicíliai utazásról
Nem tudnék kiemelni csak egy dolgot,
hogy mi volt a legjobb a szicíliai utazásban, hiszen az egész fantasztikus volt! A
legszebb a tenger látványa volt, a legérdekesebb a közös tanórák Vittoriában, a legizgalmasabb pedig a repülés volt számomra.
Szerencsére nagyon szép időnk volt, így
semmi sem ronthatta el a jó hangulatot és
a kirándulásokat! Nagyon élveztem az ös�szes programot, a finom olasz ételeket, és a
sok újonnan megismert diák barátságát.
Ha csak egy valamit emelhetnék ki ebből az
utazásból, akkor az az új barátságok születése lenne, hisz a spanyol lányokkal azóta
is rendszeresen beszélünk és tartjuk a kapcsolatot.
Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem ezen az utazáson, egészen biztos,
hogy nyolcadikban is megpróbálok pályázni! (Farkas Letícia)
Már a napfelkeltében történő felszálláskor tudtam, hogy egy nagyon szuper hét
elé nézünk, és ez csak fokozódott, amikor a
szállásra tartottunk. Az olasz szervezés vont
némi kivetnivalót maga után, de lehet, hogy
pont ez miatt volt ilyen jó ez a találkozó. A
programok (a tanórák, főleg a testnevelés
óra, a csokiüzem és a csokoládékóstolás,
a városnézések) szuperek voltak, az üres
időt is mindig eltöltöttük, vagy a városi és a
tengerparti sétákkal vagy csak szimplán ismerkedtünk más nemzetekkel. Nekem egy
életre szóló élmény volt, amit nem csak
a meseszép Szicíliai helyszín tett azzá,
hanem azok az emberek is, akiket megismerhettem. (Zsemberi István)

"Bögresokadalom"

Kiállítás Berkóné Masír Borbála bögréiből
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Zöld nap az iskolában

Március 26-án kettős környezetvédelmi világnapot ünnepeltünk iskolánkban. A délelőtt folyamán színes programok várták a gyerekeket.
Az esemény megnyitásaként dr. Szalma Elemér főiskolai docens tartott előadást a víz világnapja alkalmából. Gondolatébresztő előadásában sok érdekességet tudhattunk meg a vizek előfordulásáról, körforgásáról, a vizek védelméről és élővilágáról. A megnyitót követően
a gyerekek dr. Molnár Gyula és felesége Molnár Gyuláné interaktív
foglalkozásán vehettek részt, melynek témája a zene és a természet
kapcsolata volt. Az iskola udvarán ÖKO- játékok várták a gyerekeket.
A nagyméretű, természetbarát fa alapanyagból készült térjátékok a
természetvédelem, környezetvédelem és honismeret fontosságára
hívták fel a figyelmet játékos formában. Ezeket a népszerű játékokat
az ÖKO- Játszóház csapata hozta el iskolánkba. A gyerekek a hét folyamán plakátokat készíthettek a Víz és a Föld napjához kapcsolódóan. A program megvalósítását a Zöldü(l)lés Környezetvédő Egyesület
támogatta. Köszönjük minden kollégának és a művelődési ház dolgozóinak a segítséget, támogatást, hogy a program megvalósulhatott.
Lajkóné Tari Ágnes
Kocsisné Hecskó Ágnes

Fontos Sándor-emléknap

2022. április 8-án rendeztük meg a 24. Fontos Sándor-emléknapot a
környező települések – Ásotthalom, Bordány, Csólyospálos, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Ruzsa – részvételével.
Nagyon különleges nap volt ez iskolánk számára, hiszen a kulturális
rendezvényen emlékeztünk meg iskolánk névadója születésnapjának
102. és halálának 31. évfordulójáról. Rövid videofilmben bemutattuk
Fontos Sándor életét és festészetét, S. Dudás Mária visszaemlékezésében pedig megismerhettük a pedagógust. Az iskola központi épületében, az aulában kialakítottunk egy Fontos Sándor-emléksarkot a
festő legfontosabb tárgyaiból, és rendeztünk egy kiállítást tanulóink
alkotásaiból, amelyet a művész munkássága ihletett meg.
A Fontos-napon 85 tehetséges tanuló három kategóriában versenyzett, mindhárom versenynemben szakmai zsűri értékelte a diákokat.
A Petőfi-szavalóverseny zsűrije – Kovács Józsefné, Nagyné
Wolford Irén, Szabó Józsefné – két korcsoportban minősítette a szavalókat. Iskolánkat négy tanuló képviselte, az I. korcsoportban (5-6.
osztály) Nagy Regina és a II. korcsoportban (7-8. osztály) Farkas
Zsóka és Juhász Hédi a III. helyen végeztek, Sztarek Fanni emléklapot kapott a szerepléséért. Felkészítőik voltak: Ótott Zsolt, Farkasné
Szögi Mónika, Juhászné Bozsák Andrea, Hódiné Vass Magdolna.
A rajz és festészet kategóriában a zsűrit iskolánk volt rajztanára,
Nagy László tanár úr és a jelentkező iskolák rajzszakos nevelői alkották. Az induló üllési diákok közül Farkas Fruzsina és Baranyi Andor
különdíjas lett, Terhes Gréta, Kocsis Benedek emléklapot kapott a
teljesítményéért. Jász Márta és Zoltánfi Mária tanárnők készítették
fel a versenyzőket.
A népi ének és a klasszikus zene szóló- és kamaraversenyének zsűrije dr. Molnár Gyuláné, dr. Zádorné Raffa Éva és Greksa László tanár
úrból állt. A zenei kategóriában a környező települések tehetséges
tanulóit ismerhettük és hallgathattuk meg.
Szeretném megköszönni polgármester úrnak, Nagy Attila Gyulának,
Üllés Nagyközség Önkormányzatának, Deméné Gyuris Margitkának,
S. Dudás Máriának, az Önkormányzati Konyha és a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, a Farkas kertészetnek, az általános iskola minden pedagógusának, diákjának és dolgozójának, hogy
munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal segítették az emléknap sikeres megrendezését.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető
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Sajtóközlemény
AGRÓNA-KER Kft. fejlesztésének projektindítója
2022/március/29
Az AGRÓNA-KER Kft. üzleti és termelési fejlesztése című GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-01205 azonosító számú projektje a
Széchenyi Terv Plusz GINOP Plusz-1.2.3-21. A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban program keretében valósul meg. Az
AGRÓNA-KER Kft. az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 120,25 millió forint
feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósítja meg projektjét.
Sajtóközlemény:
Az AGRÓNA-KER Kft. üzleti és termelési fejlesztése című GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-01205 azonosító számú projektje a Széchenyi Terv Plusz GINOP Plusz-1.2.3-21. A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, program keretében valósul meg.
Az AGRÓNA-KER Kereskedelmi és Kertészeti Korlátolt Felelősségű Társaság az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból 120,25 millió forint feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével
valósítja meg projektjét. A fejlesztés célja, hogy a szervezet székhelyén Üllés, Árpád dűlő 68/A, a megvalósuló fejlesztések, az eszközbeszerzés, az infrastrukturális beruházás, tanácsadás és a képzés révén modernizálja működését és a fejlesztés eredményeként
hatékonyabbá váljon a tevékenysége mind közvetlen, mind közvetett környezete számára. A projekt keretében beszerzésre kerülő
csomagolást támogató gépek, berendezések a vállalkozás zöldség, gyümölcs nagykereskedelmi tevékenységét bővítik. A projekt
tervezett befejezése 2023.05.05-én várható.
További információ kérhető:
Czakó Balázs, sajtóreferens
elérhetőség: telefonszám: +36/30-349-17-45
e-mail: czako.balazs5@gmail.com
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CsigaBiga Óvoda és Bölcsőde Oldala
Víz világnapja az óvodában…
„Liccs-loccs...”
Március 22-e a Víz Világnapja apropója alkalmából
vizes játszódélutánra invitáltak bennünket a Katica
csoportosok.
4 állomáson keresztül
játszhattunk és ismerkedhettünk a vízzel. A
csemegés állomáson egy
csokihalacska várta, hogy
elmajszolják a gyerekek. A
nagyon szép halacskák a
dajka nénik keze munkáját
dicsérik.
A második állomáson egy
tengeralatti képet színezhettek ki a gyerekek, ahol
egy halacskát tudtak úsztatni a képen. A harmadik állomás mindenki számára varázslatos
volt. Különféle kísérletek vártak ránk. Játszadozhattunk a vízzel, mi
történik, ha tojást úsztatunk sima vízben, illetve sós vízben. A papírvirágok kinyíltak, ahogy vízre tettük őket. Papírlapot tettünk egy
teli pohár vízre és fejre fordítottuk… Vízzel teli zacskóba ceruzákat
szúrtunk, és csodák csodájára nem folyt ki a víz. Ebből a teremből
minden csoport egy meglepetéssel távozott. Minden csoport a saját
színében pompázó vizet kapott, melyben két darab hurkapálca állt.
Ez a kísérlet hosszabb ideig tart, még a mai napig is azt figyeljük,
hogyan rakodik a cukor a pálcikákra.
A negyedik, egyben utolsó állomásunk egy csodálatosan szép folyópartra varázsolt minket, ahol a gyerekek megtisztíthatták a folyó
vizét a sok szeméttől, átkelhettek egy hídon és horgászhattak halakat
is. Nagyon élvezetes délután volt, sok ismerettel és élménnyel gazdagodtunk… Minden gyerek ajándékkal távozhatott, nagyon örültek
a gyerekek a buborékfújóknak.
Köszönjük a Katica csoportos óvó néniknek: Icu és Évi óvó néninek,
valamint Gotti és Dóri dajkanéniknek a sok szervezést, előkészületet,
fantasztikusan jó délutánt tölthettünk el.

Művészetek hete az óvodában
2022.március 28-án az ÉTELMŰVÉSZETTEL ismerkedtünk. Minden óvodás elkészítette a tízóraiját: vidám, vicces arcú szendvicseket, melyek villámgyorsan fogytak el, hiszen nagyon kívánatosak
voltak. Köszönjük a Kedves Szülőknek a sok-sok finom zöldséget. Ezt
követően ellátogattunk a napközibe, ahol Judit néni és a konyhás
nénik nagy szeretettel fogadtak bennünket. Megnéztük honnan érkezik minden nap óvodánkba az ebéd, rácsodálkoztunk a hatalmas
edényekre, megfigyeltük hogyan készülnek az ételek. Szétnéztünk
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az ebédlőben is, ahol finom csemegével kínáltak bennünket. Visszatérve az óvodába éttermeset játszottunk. A tornaszoba étteremmé
változott, szépen megterített asztaloknál ülve kíváncsian nézegettük
az étlapot. Ezen a napon még a banánok is delfinekké változtak, a
gyümölcsöket művészien tálalva fogyasztottuk! Délután a tornaszoba cukrászdává alakult, ahol igazi cukrászok mutatták meg nekünk
hogyan díszítsük ki ischlerünket. Színes kókuszreszelékkel, cukor
tojással díszítettük a sütiket. Hogy kik voltak az igazi cukrászok?
Novák Andriska anyukája és apukája. Nagy hálával tartozunk, hogy
beavattak bennünket ebbe a tudományba. Ámulattal néztük, ahogy
dolgoztak.
„Mi magunk is cukrászokká változtunk, sokan úgy határoztunk, cukrászok leszünk, ha felnövünk!”
Egy kis kuktasapkás fakanál bábbal mentünk haza, mely az élmények
mellett örök emlék.
2022. március 29-én a ZENEI NAPON a Művészetek Hete keretében koncerten vehettünk részt. Nagy kíváncsisággal vártuk, hogy
kezdődjön az előadás, hiszen a zenekar hangolását már meghallottuk
a másik teremből. A Takó Lajos vezette zenekar várt minket a hangjegyekkel feldíszített tornateremben. Amikor megláttuk a zenekar
hangszereit, a gyerekek elcsodálkoztak, hogy mi lehet ez a hangszer,
ami hasonlít a xilofonra, de sokkal nagyobb. Megismerkedhettünk az
ütős hangszerekkel, a marimbával, az üstdobbal,és a dobbal, ame-
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lyek közül a gyerekek néhányat ki is próbálhattak .Ezután vidám hangulatú, pergő ritmusú muzsikát hallgathattunk, a végén még táncra
is perdültünk. Ezen a napon, délután is érdekes programra voltunk hivatalosak. Zádori Zsuzsi szép népviseletbe öltözve várt minket egy jó
hangulatú táncházba, a tornaterembe. Megszámolhattuk, hogy hány
rétegű a szoknyája, elmagyarázta, hogy a lányoknak copfja van, az
asszonyok pedig kontyot viselnek. Tanultunk egy mondókát az óráról,
majd népzenére tánclépéseket gyakoroltunk, énekes játékokat játszottunk. Köszönetettel tartozunk Zsuzsinak. Mindenki élményekkel
telve, egy kis ajándék dobbal térhetett haza ezen a napon.
2022.március 30-án A RAJZ ÉS FESTŐMŰVÉSZETI napon a gyerekek körében közkedvelt, kedvenc mese köré építettük a napunkat.
A gyermekek festettek, nyomatot készítettek, rajzoltak...majd eljött
a pillanat... a művek elkészültek... amelyek a délután folyamán már a
tornateremben felállított paravánokon kiállítás formájában mutatták
meg magukat.
Nagyon vártuk a kedves anyukákat, apukákat, hogy megtekintsék a
Csigabiga Óvoda lakóinak rajzkiállítását, amelyet olyan nagy örömmel készítettek a gyerekek.
Volt lehetőség szavazni a szülők által legkedvesebbnek ítélt munkákra.

tettünk egy zsűri asztalt is. Megjelentek az arcokon az izgatottság
jelei…,.voltak, akik kicsit bátortalanul ugyan, de törve nem, nagyon
ügyesen elmondták a kis versüket.
A zsűritől hatalmas tapsot kaptak a gyerekek és a közönség sem volt
rest, csak úgy csattogtak a kis tenyerek.
A zsűri tagjainak szemei is csak úgy csillogtak a sok kis ügyes gyermek láttán. Meg is leptek minket egy aranyos tavaszi kis dallal, amit
előadtak nekünk.
Ezen a napon mindenki nyertes volt. Óvodánk lakóinak fele tanult
valamilyen kedves kis művet! Nagyon nagy büszkeség, hogy ennyi
gyermek tanult verset, mesét, köszönet illeti a Kedves Szülőket is a
felkészítésért.
2022.április 01-én a művészetek hetének zárásaként SPORT NAPOT tartottunk. Közös reggeli tornával kezdtünk. Kitti óvónéni vezetésével bemelegítettünk, ráhangolódtunk a napra. Sajnos a rossz
idő miatt benti programok lettek: 4 helyszínen, 4 féle mozgásos tevékenységben vettünk részt. Volt mezítlábas lábtorna gyöngyökkel,
különböző felületű érzékelő szőnyegeken. A tornaszobában gurulni
lehetett görkorival, gurulódeszkával és bobocarokkal. A nagycsoportosok termében célba lehetett dobni labdával, karikával, babzsákokkal. A méhecske teremben meg igazi akadálypálya várt ránk, ahol
gurulni, bújni, kúszni, mászni tudtunk. A sok mozgás után pihentető
alvás várt ránk. Mikor felébredtünk, a tornaszobában csillogó ruhás
mazsorettek álltak készen, hogy bemutassák, milyen ügyesen tudnak táncolni a mazsorettbottal és pompomjaikkal. ….az egyik tornász lány Lajkó Rozina és Vince testvére műsoruk után kérdéseket
tehettünk fel nekik a sportjukkal kapcsolatban. A nap végén ezúttal
minden sportos gyermek csigabiga-aranyéremmel térhetett haza.
Itt szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet mondani a
fenntartó önkormányzatnak, és a kollégáimnak. A kollégák hosszas
ötletelése és megvalósító munkája nélkül ez a tartalmas hét nem
valósulhatott volna meg!

Szépülünk….

2022. március 31-én A művészetek hete negyedik napján került sor
a SZAVALÓ VERSENYRE.
Vendégek is érkeztek hozzánk ezen a napon… Ancsa Óvó néni és
Zsuzsi Óvó néni voltak a zsűri tagok, akik abban döntöttek, hogy kinek a vers-mese előadásmódja volt a legszebb.
A csoportszobákat igyekeztünk „ünnepélyessé berendezni”...feldíszí-

Intézményünk dolgozói mindig nagyon sokat tesznek, hogy gyermekeink esztétikus tiszta környezetben töltsék a napjaikat. Ebben
nagy segítség, hogy a fenntartó önkormányzat minden lehetőséget
biztosít ehhez. De nem csak a tisztaság fontos, hanem az esztétikus
környezet is...ehhez hozzájárul az a sok-sok, szépség, amit kollégáimnak köszönhetek. Mindig ünnepkörnek és évszaknak megfelelő
csodálatos változatos dekorációval töltik meg intézményünket! Nagy
büszkeség, köszönöm szépen a munkájukat!
A tavaszi, húsvéti dekoráció megvalósulásához a támogatást köszönjük szépen: Papp Maja és Marci anyukájának, a Technikai csoportnak, Maróti Zoltánnak, valamint külön köszönettel tartozunk Németh Tibornak.
Marótiné Hunyadvári Zita
intézményvezető
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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.
Nálunk Szép kártyával is, bankkártyával is,
készpénzzel is lehet fizetni.!
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/rofikerkft/),
valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés, Dorozsmai út 37.
+3630 9636882

Családi események
Születési hírek

Halálozási hírek

Deli Gábornak és Faragó Laurának március 12-én –
3750 grammal – Gergő nevű,

Ujvári Józsefné (szül: Gyuris Mária) március 21-én (68
éves korában),
Farkas Ferencné (szül: Lázár Klára) április 4-én (88
éves korában) elhalálozott.

Szabó Ferencnek és Pipicz Erikának március 12-én –
3130 grammal – Hanna nevű,

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Balogh Tibornak és Csuvár Andreának március 21-én
– 3100 grammal – Timon nevű,

Tóth Attilának és Kilyénfalvi Kamillának április 14-én
– 3120 grammal – Milla Boróka nevű gyermeke
született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és
szüleiknek!

Üllési Körkép lapzárta
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2022 MÁJUSI számának lapzártája május 18-án, szerdán
lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu
e-mail címen – legkésőbb SZERDA 12 óráig –
lehet. Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő, úgy
ügyfélfogadási időben a 62/282-122 / 222 melléken Balogh
Márta ügyintézőt keresse!
Határidőn túl beérkező cikkek, hirdetések
megjelentetésére nincs mód.

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

Köszönjük!

