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2009. május

XV. évfolyam 5. szám

Föld Napja az iskolában
2009. április 22.

A hagyományokhoz híven ebben a tanévben is változatos programmal
emlékeztünk meg a Föld Napjáról. A délelőtt folyamán az osztályok több területen
tehették próbára tudásukat, ügyességüket.

A hagyományokhoz híven ebben a tanévben is változatos programmal emlékeztünk meg a
Föld Napjáról. A délelőtt folyamán az osztályok több területen tehették próbára tudásukat,
ügyességüket.
Előzetes feladat: „Tégy három lépést a fenntartható fejlődésért!” – zöld talpakra írva
adhatták le megvalósítható ötleteiket. A legeredetibb javaslatokat megfogalmazók zöld pólót
kaptak: Barna Brigitta 8.b, Bodó Beáta 6. a, Gyóni Csaba 4. b, Kothencz Anikó 8. a osztályos
tanulók. Külön díjasok: Márta Barbara 8. a, Vecsernyés Alexandra 8. a, Bálint Ádám 1. o.,
Sári Réka 4. b osztályos tanulók
Az első próbatétel kicsiknek és nagyoknak egyaránt a „Fuss a Földért, fuss az
egészségedért!” hosszútávfutás volt. A leggyorsabbak: Zsingellér Máté 2. a, Vecseri Dániel 2. a,
Nagy András 2. b, Csúcs Baldó 2. b, Vass Attila 4. a, Kaizer Gábor 4. b, Czékus Marcell 4. b,
Kása Karolina 4. b, Maróti Rudolf 3. b, Tóth Cintia 4. a, Vass Ákos 5. b, Kolompár György
5. b, Csúcs Donát 5. a, Lakatos Simon 5. a, Fodor Beáta 5. b, Vass Rudolf 8. a, Márton
Gábor 8. b, Szabó G. Zoltán 8.b, Csongrádi Máté 7. b, Lippai Ferenc 7. a. Gyorsaságukat egyegy naranccsal jutalmaztuk.
A második próbatétel játékos sorverseny volt, vidám perceket okozva a résztvevőknek és
szurkolóknak egyaránt.
A harmadik összetett próbatételt minden osztály külön, a saját termében oldotta meg. A
feladatok között szerepelt: plakátkészítés a „Csillagászat éve” jegyében, bolygókészítés lufiból,
ismeretterjesztő szöveg feldolgozása – „A bolygók mozgása”, egyszerű kísérlet elvégzése –
„Savas vagy lúgos?”, puzzle, kvíz és keresztrejtvény megoldása az „Év fája és madarai”-ról
szerzett ismeretek alapján, számításos feladat – „A tudatos vásárlás”-sal kapcsolatban.
Összesítés után a következő eedmények születtek:
Alsó tagozat –
I. hely:
4. a 32 pont
II. hely:
4. b 31 pont
2. b 31 pont
III. hely:
2. a 30 pont
IV. hely:
1. o. 26 pont
3. b 26 pont
V. hely:
3.a 24 pont
Felső tagozat -

I. hely:
II. hely:
III. hely:
IV. hely:
V. hely:
VI. hely:

8. a 136 pont
8. b 125 pont
6. a 125 pont
7. b 117 pont
5. a 115 pont
6. b 115 pont
5. b 108 pont
7. a 100 pont

A program végén a jutalom sem maradt el, minden tanuló kapott egy-egy csokit és iskolánk
igazgatója új labdákat adott át a gyerekek képviselőinek.
Lajkóné Tari Ágnes
Kocsisné Hecskó Ágnes
szervezők
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Használatban az új
Mercedes Vito!

Kerékpárút épült Bordány és
Üllés között
A
Homokháti
Kistérség
Többcélú
Társulása - melyet 9 település, köztük Bordány,
és Üllés község alkot - 2008. május 1-jén
elkezdte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
támogatott,
és
a
Dél-alföldi
Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht., mint Közreműködő
Szervezet által kezelt DAOP-2007-3.1.2-0048
kódú, „A homokháti kerékpárút-hálózat bővítése
Üllés és Bordány közötti közlekedésbiztonsági
és hivatásforgalmi jelentőségű kerékpárút
építésével.” c. pályázat megvalósítását.

Az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap 8 és fél millió
forintos támogatásával vásároltunk egy 9
személyes kisbuszt, ami elsősorban a
Gondozási
Központ
munkatársainak
jelent nagy segítséget illetve azoknak az
időseknek, akik igénybe veszik a
kolléganők segítségét. Az autó el van
látva egy gombnyomással vezérelhető
segédlépcsővel is ami megkönnyíti a be
és kiszállást.

A kerékpárút építési beruházás tárgyában
a Társulás közbeszerzési eljárást folytatott le
2008.
május
30-ától,
majd
az
eljárás
eredményeképpen 2008. december 16-án a
DÉLÚT Építő és Bányászati Kft-vel, mint
nyertessel ajánlattevővel kivitelezői szerződést
kötött. A munkaterület átadására 2009. január
22-én került sor a Bordányi Polgármesteri
Hivatalban, mely eseményről jegyzőkönyv és
jelentéi ív készült. A kivitelezési munka a
DÉLÚT Kft megvalósításával a munkaterület
átadást követően megkezdődött. A kivitelezés
során kéthetente koordinációs megbeszéléseket
tartunk, melyen a megvalósításban érdekeltek
képviselői, a kivitelező és a műszaki ellenőr
vesznek részt. A megvalósítást és ezzel
kapcsolatosan a munkálatok finanszírozását 3
részre osztottuk a kerékpárút kivitelezésének
várható befejezése: 2009. május 30.
Szakhatósági műszaki átadás időpontja: 2009.
május 26.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Állatorvosi ügyelet
Rendelési idő: hétköznap 12 órától 12 óra 30
percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti
Állatorvosi Rendelőnél
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség
biztosított (Dr. Papp Zalán: 30/239-2996, 20/9739149)

Bordányt és Üllést az 5408. sz. út köti össze,
amelyek napi terhelése átlagosan 2500 jármű
/nap. A kerékpárút megépítésének az a célja,
hogy
a
kerékpárforgalom
biztonságosabb
legyen, vagyis az 5408 sz. tehermentesítése
megvalósuljon, továbbá, hogy a környező
településeket (Ruzsa, Forráskút, Zákányszék) is
ösztönözzük a kerékpárút hálózatba történő
bekapcsolódásra. A kerékpárút a biztonságosabb
közlekedés mellett várhatóan az idegenforgalmi
fellendülést is szolgálja majd.

Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6
óráig
Május 30-31-június 1.
Dr. Papp Zalán
20/973-9149, 30/239-2996
Június 6-7.
Dr. Papp Sándor
30/487-9805
Június 13-14.
Dr. Sugataghy Ferenc
464-265 vagy 492-128
Június 20-21.
Dr. Hursán Mihály
30/998-6139
Június 27-28
Dr. Szőke Csaba
30/324-5032

Nagy Attila Gyula
polgármester
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI:
Okmányirodai tájékoztató!
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket 2009. június 29-től útlevél illeték emelés várható.
Előreláthatólag az illetékek:
Gyermekeknek:
2.500Ft
Felnőtteknek
5 évre: 7.500Ft 10 évre: 14.000Ft

Okmányiroda dolgozói

Kedves Üllésiek!
Áprilisban kézhez vehettük a hivatalos
értesítést arról, hogy a Dél Alföldi Operatív
Program keretében 50 millió forintot nyertünk
a Déryné Kulturális Központ fejlesztésére. Ezzel
egyidejűleg
egy
új
pályázat
beadására
készülünk, hiszen a teljes felújításhoz több
szakaszra kellett bontanunk a kivitelezést. Az
első ütemben a könyvtár felőli rész bővítését
tervezzük,ehhez
kapcsolódó
akadálymentesítéssel, WC kialakítással stb. A
második ütemben többek között a nagyterem
felújítását,
fűtéskorszerűsítést,
nyílászárók
cseréjét céloztuk meg. Mindkét ütem várhatóan
a jövő év közepére fejeződik be. Bízom abban,
hogy ez a közösségi tér ismét visszanyeri az
évtizedek alatt megkopott fényét.

Közlemény
Az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.tv.
9. § (6) bekezdése szerint a véleményezési
eljárás befejezésével 2009. május 15-től
egy hónapra közzéteszem Üllés község
településrendezési
tervét,
valamint
rendelet-tervezetét. A két dokumentum
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján és műszaki irodájában,
valamint a www.ulles.hu honlapon)
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
véleményeiket 2009. június 15-ig a
Polgármesteri Hivatalban Czékus Zoltán
műszaki
ügyintézőnél
szíveskedjenek
leadni.
Nagy Attila Gyula - polgármester

Iparűzési adó

Változás a térítési díjak
összegében
Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb
törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV.
Törvény 1. (1) bekezdése alapján 2009. július 1jétől az eddigi 20 %-os ÁFA kulcs 25 %-ra módosul.
A változás következményeként a térítési díjakban
fizetett ÁFA tartalom is 5 %-kal nő, ez a térítési
díjak 5 %-os emelkedését vonja maga után.
A közoktatási törvény és a gyermekvédelmi törvény
alapján, illetve a normatív támogatások igénylésének
megfelelően az oktatási intézményeknél a kötelezően
biztosítandó étkezési térítési díj kedvezmények
(rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 3 vagy
többgyermekesek kedvezménye stb) csak az iskolai
szorgalmi időszakra (szeptember 1-jétől június 16ig) vehetők igénybe. A nyári szünet idejére ezek a
kedvezmények nem érvényesíthetőek, a fizetendő
térítési díj esetében (pl. iskolai tanuló étkezési térítési
díja teljes összegű lesz).
Idevonatkozóan külön jogszabály rendelkezik a
gyermekek nyári étkeztetéséről. Önkormányzatunk
ezen jogszabály alapján – az idei nyári időszakra 38 fő részére igényelhet támogatást. A rendelkezésre
álló jelenlegi étkezők névsorát tartalmazó adatbázis
alapján – a jogszabály által előírt feltételek megléte
esetén külön kérelem benyújtása nélkül - a jegyző
és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa dönt a
kedvezményesen étkezők személyéről.
Dr. Sugár Anita jegyző

Tisztelt őstermelők!

A 2009. június 2-ig benyújtandó iparűzési adóbevallás egységes
értelmezése érdekében a következő tájékoztatást adom.
Az őstermelők esetében az egységes területalapú támogatás a helyi adó
törvény (Htv.) szerinti éves nettó árbevétel része.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény VII. fejezet értelmező
rendelkezések 52.§. 22. pontja a nettó árbevétel fogalmát magyarázza. A
22. pont i) alpontja szerint „nettó árbevétel a magánszemélyek
jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében
a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott
általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott
juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és
csökkentve a fogyasztási adóval, továbbá az adóhatósággal elszámolt
regisztrációs adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a
termék ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra.”
Kérem, szíveskedjenek bevallásukat ennek megfelelően kitölteni.
Dr. Sugár Anita - jegyző
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Tájékoztató
a 2009. június 7. napjára kitűzött
Európai Parlament tagjainak
választásáról.

Visszautasításra kerül az a választópolgár, aki
személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni,
vagy nem szerepel a névjegyzékben.

A szavazás menetéről részletes tájékoztatás olvasható
az
Országos
Választási
Iroda
http://www.valasztas.hu/hu/ep2009 internetes oldalon.

Tisztelt Lakosság!

Aki
nem
az
állandó
lakóhelye
szerinti
szavazókörben kíván szavazni, lehetősége van
Igazolással más szavazókörben leadni szavazatát.
Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján
2009. június 5-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy lehet kérni, hogy az 2009. június 2-ig megérkezzen
a helyi választási irodához.
Listát állító pártok a választási bizottságok megbízott
tagjait legkésőbb 2009. május 29-én 16 óráig
jelenthetik be (a szavazatszámláló bizottság esetén) a
helyi választási iroda vezetőjénél.

A Magyar Köztársaság elnöke 2009. június 7-re
(vasárnap) tűzte ki az Európai Parlament tagjainak
választását. Magyarország 22 képviselőt küldhet a
Brüsszelben és Strasbourgban ülésező testületbe.
Az Európai Unió minden tagállama maga dönthet arról,
milyen szabályok szerint választja meg saját EPképviselőit.
A magyar választási rendszerben pártlistákra
szavazhatnak a magyar állampolgárok. Az a párt vagy
pártszövetség állíthat listát, amely legalább húszezer
hitelesített ajánlószelvényt gyűjt össze. Magyarország
egyetlen választókerületnek számít, így csak országos
pártlistákra lehet szavazni. Csak az a pártlista
szerezhet magyar európai parlamenti mandátumot,
amelyik elérte az összes érvényesen leadott szavazat
öt százalékát.

A 2009. április 6. és 10. között kiküldött értesítő
szelvényen szerepel annak a szavazókörnek a neve és
címe, ahol a választópolgár szavazatát leadhatja.
1.

A külföldön tartózkodó, de magyarországi listára
szavazni
kívánó
választópolgárok
a
magyar
külképviseleteken adhatják le szavazatukat. A
választópolgár a külképviseleti névjegyzékbe történő
felvételét 2009. május 22-én 16.00 óráig kérheti vagy
meghatalmazottja útján a lakcíme szerinti helyi
választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől).
Ajánlott levélben is benyújthatja a kérelmét úgy, hogy az
2009. május 22-ig megérkezzen a helyi választási
irodába.

számú szavazókör: Fontos
Sándor Általános Iskola (Üllés
Felszabadulás u. 53.)

2. számú szavazókör: Fontos
Sándor Általános Iskola (Üllés
Felszabadulás u. 53.)

3.

Szavazni csak személyesen lehet.
A személyazonosság igazolására az alábbi érvényes
igazolványok alkalmasak:
 vagy lakcímet tartalmazó személyazonosító
igazolvány (régi, könyvecske formátumú),
 vagy személyazonosító igazolvány (kártya
formátumú),
 vagy útlevél,
 vagy 2001. január 1-jét követően kiállított
vezetői engedély (kártya formátumú)
 és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a
lakcímigazolvány (lakcímkártya).

számú szavazókör: Fontos
Sándor Általános Iskola (Üllés
Felszabadulás u. 53.)

4. számú szavazókör: Fontos
Sándor
Általános
Iskola
Baromjárási iskola Üllés Petőfi
d. 12.
Ezúton kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a határidőket
minden esetben tartsák be, és a választáson minél
nagyobb létszámban jelenjenek meg.
dr. Sugár Anita - jegyző
Helyi Választási Iroda vezető

Testületi ülés időpontja
Üllés Község Képviselőtestülete 2009. június 30-án 16 órai kezdettel tartja soron következő ülését a Polgármesteri
Hivatal Házasságkötő termében.
Napirendek:
1) Üllés és Forráskút Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodája és
Bölcsődéje alapdokumentumainak áttekintése, elfogadása
2) Rendezési Terv áttekintése, elfogadása
3) Technikai csoport működése
4) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula polgármester
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Gratulálunk!
Csongrád Megye Közgyűlése és Védelmi Bizottsága Barna Dánielnek, az Üllési
Polgárőr Egyesület elnökének a megye biztonsága és védelme érdekében kifejtett
kiemelkedő polgárőri tevékenységét 2009. április 25-én ünnepélyes keretek között
ismerte el.
Üllési Polgárőr Egyesület vezetősége

Önkormányzati vagyontárgyak bérlete
Folytatjuk a 2009. márciusi Üllési Körképben megkezdett – önkormányzati tulajdonban lévő –
vagyontárgyak bérletére vonatkozó tájékoztatónkat:
Polgármesteri Hivatal
Használatba adott vagyontárgy, eszköz megnevezése

Díj

Házasságkötő terem
Házasságkötő terem hangtechnikával

13.000 Ft/alkalom
15.000 Ft/alkalom

Tárgyalóterem
Temető – Ravatalozó hrsz. 685.
Állatorvosi rendelő hrsz. 505/11.
Radnai u. 2. (Kisóvoda) terme
Felszabadulás u. 28. volt okmányiroda épülete
Mobilszínpad (felállítással együtt)
- tetővel

3.000 F/alkalom
5.000 Ft/temetés
rezsi költség díja
10.000 Ft/alkalom
egyedi megállapodás
180.000 Ft/alkalom (max. 2
nap)
90.000 Ft/alkalom (max. 2
nap)

- tető nélkül

Szolgáltatás megnevezése

Díj

házasságkötés a Házasságkötő teremtől eltérő helyszínen
fax küldés
fax fogadás
fénymásolás
takarítás
- kézi erővel
- géppel
fűnyírás
hóeltakarítás
- kézi erővel
- géppel (hómaró)
traktorral (MTZ 820/2 ) végzett munka
szállítás

10.000 Ft/alkalom
100 Ft/oldal
50 Ft/oldal
20 Ft/oldal
1.000 Ft/óra
3.000 Ft/óra
2.500 Ft/óra
1.500 Ft/óra
3.000 Ft/óra
7.500 Ft/óra
5.000 Ft/óra

A díjak az Áfa-t nem tartalmazzák!
A használati vagy szolgáltatási díjat az igénybevevőnek a készpénzfizetéses számla ellenében előre a
Polgármesteri Hivatal házi pénztárába, vagy a szolgáltatás elvégzésekor helyben a használatba adás
kezelésével kijelölt személynek - Bálint Antalnak, a technikai csoport vezetőjének - kell megfizetnie.
A használati és szolgáltatási szabályzatot teljes terjedelmében a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda
hirdetőtábláján, az intézményeknél és a www.ulles.hu honlapon tekinthető meg.
Dr. Sugár Anita jegyző
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A Víziközmű Társulat május 6-i küldöttgyűlése
2009. május 6-án évi rendes küldöttgyűlését tartotta a Forrás-IV. Beruházó
Víziközmű Társulat. / A küldöttgyűlés jegyzőkönyve teljes terjedelemben megtalálható a
zsombói önkormányzat honlapján,( www.zsombo.hu) a helyi szervezetek menüponton
belül. /
A küldöttek áttekintést kaptak a Társulat elmúlt éves tevékenységéről, az
ügyfélszolgálati feladatok teljesítéséről, valamint rövid ismertetést hallgattak meg a
pályázati első forduló állásáról.
A beruházás előkészítő munkáit a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása bonyolítja. A
kiválasztott közbeszerzéseket intéző cég megkezdte az első fordulóhoz tartozó
közbeszerzések kiírását. A Többcélú Társulás, az érintett önkormányzatok (Bordány,
Forráskút, Üllés, Zsombó) és a Víziközmű Társulat megállapodást kötött a pályázati
forduló pénzügyi lebonyolításáról. Az önkormányzatok a pályázati nettó önrészt
biztosítják, a Társulat pedig a pályázati forduló áfa-finanszírozásában vesz részt.
Cél, az első fordulós feladatok mihamarabbi teljesítése, mert a második fordulós
pályázat csak ezt követően nyújtható be.
A Víziközmű Társulat 2008. évi üzleti tervének bevételi tervét 103 %-ra, költségráfordítás tervét 109 %-ra teljesítette. A ráfordításoknál mintegy két millió forintos nem
tervezhető érdekeltségi hozzájárulás visszafizetés jelentkezett a pályázati feltételek
megváltozása miatt. Mint már ismert, az egyedi szennyvíztisztítókat igénylők nem
részesülhetnek támogatásban, ezért az érintettek társulati tagsága megszűnt, a
befizetett hozzájárulásaikat visszafizettük.
A küldöttgyűlés a 2008-as évi gazdálkodásról készült egyszerűsített éves beszámolót
225.352 eFt mérlegfőösszeggel és 78.762 eFt mérlegszerinti eredménnyel fogadta el.
A Társulat az év végén 100 millió Ft-os lekötött betéttel és 18,9 millió Ft folyószámla és
pénztári pénzösszeggel rendelkezett.
A 2009 évi üzleti terv 83.067.200 Ft bevétellel és 12.571.800 Ft költség-ráfordítással
számol. A Társulat a megkötött Fundamenta-Lakáskassza előtakarékossági
szerződésekre, azok megtakarítási számláira ebben az évben 62.973eFt-ot fizet be.
Az intéző bizottság javaslatára a küldöttek a tisztségviselők tisztelet díjait csökkentették,
ennek következtében a személyi jellegű kiadások és járulékai jelentősen csökkennek.
A küldöttgyűlés számos határozatot hozott az érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésével kapcsolatban.
A társulati tag kérésére megszüntetett Fundamenta-szerződés Társulat által
megfizetett számlanyitási díját a társulati tag a felmondáskor köteles megfizetni.
Ha a Társulati tagnak felróható ok miatt a Társulat állami támogatástól esik el, a kieső
állami támogatást a tagnak be kell fizetni a Társulathoz.
Ha az elhunyt örökösei a korábban megkötött Fundamenta-szerződés átruházását nem
intézik el, az érdekeltségi hozzájárulást teljes összegben kell a Társulathoz befizetni a
tulajdoni arányoknak megfelelően.
2010. január 1-jétől az egyösszegű érdekeltségi hozzájárulás 260.000 Ft lesz.
Döntött a küldöttgyűlés abban is, hogy az érdekeltségi hozzájárulás rendezésére
2010. június 30-ig lehet kötni Fundamenta-előtakarékossági szerződést. Ez a szerződésmódozat hatéves futamidejű, havi törlesztő részlete 2770 Ft/ingatlan.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy aki részletesebben szeretné megismerni a
küldöttgyűlésen tárgyalt témákat és a gyűlésen hozott határozatokat, látogasson el
Zsombó község honlapjára.
Maróti Mihály elnök
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Tisztelt Lakosság!
Szeretném felhívni a figyelmüket, egy már régóta fenn álló, de még máig aktuális
témával kapcsolatosan, mellyel feltételezem már találkozhattak, de mint tartja a
mondás: „Ismétlés a tudás anyja!”.
Mondandómat, mint más kis településekre is
jellemző besurranásos és trükkös lopások ihlették. Ezen esetekben az elkövetők a
községek lakosaira jellemző jóhiszeműséget, és figyelmetlenséget kihasználva hajtják
végre ádáz cselekményeiket. A trükkös lopás esetében az elkövetőkre jellemző, hogy
hivatalos eljárást színlelve, vagy esetleg segítséget (pl. egy pohár vizet) kérve,
bejutnak az áldozat lakásába, majd valamilyen ürüggyel figyelmét elterelve a készpénzt
tároló rejtekhelyeket kifosztják.
A besurranásos lopások esetében a záratlan kapu, a lakóház ajtóinak, ablakainak
nyitott állapotát, valamint a lakó figyelmetlenségét kihasználva jutnak be az
otthonokba.
A megelőzésben mindig magunknak kell megtenni az első lépéseket!
Ha esetleg az Önök számára ismeretlen személy, illetve személyekkel kerülnek szembe,
legyen ez ténylegesen akár közüzemi szolgáltató dolgozója, biztosítótársaság
ügyintézője, más hivatalos eljárást színlelő személy, mindenek előtt mérjék fel a
helyzetet a trükkös lopás megakadályozása érdekében.: Kik azok a személyek, akik
bebocsátásért folyamodnak? Miért akarnak a házba bejutni? Miért akar egyszerre több
személy a lakóhelyünkre bejutni? Miért és mire akarnak készpénzt kérni? Mindezek után
szólítsák fel ezen személyeket a bebocsátáshoz való jogalap felmutatására. (Határozat,
végzés, igazolvány, tevékenységüket igazoló, hivatalos irat) Ha pénzt adunk át, arról
nyugtát, számlát minden esetben kérjenek! Érdemes egy kissé bizalmatlanabbnak tűnni,
mivel már nagyszámban ezzel is kiszűrhetőek a tisztességtelen szándékú emberek!
Ha mind ezután bárkit beengedünk, ne fedjük fel számára, hogy hol tároljuk
értékeinket, ne dőljünk be olyannak, hogy az általunk bemutatott készpénzt
kamatoztatni tudják, ne szolgáltassunk semmilyen információt az idegenek számára!
A besurranásos lopások megakadályozására, egyszerű óvintézkedéseket kell tenni.:
MINDIG zárjuk az ingatlan nyílászáróit! Ha csak a kertbe megy ki tevékenykedni, abban
az esetben is fordítsa rá a kulcsot! A kaput szintén érdemes zárva tartani, mert az
udvarban is őrzünk értékeket. Ha a vasárnapi misére, vagy akár a szomszédba
látogatnak, az ajtókat, ablakokat, és a kaput is feltétlenül tartsák zárva!
A saját védelmünkön növelhetünk még, ha otthonunkban nem tárolunk készpénzt, valamint
ha esetleg mozgásérzékelőkkel, hangos riasztókkal szereltetjük fel lakhelyünket.
Természetesen minden gyanús körülmény felfedezése esetén továbbra is várjuk hívásaikat
a 107-es, vagy 112-es segélyhívó számon.
Nos ha eléggé körültekintően járnak el, minimálisra csökkenthetik az áldozattá válás
rizikóját és rengeteg kellemetlenségtől óvhatják meg magukat, mely a rendőrség számára
is rengeteg segítséggel szolgál.
Kőrösi Tibor r. tzls.
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Rekordfogás az idei
Horgászversenyen
Május 1-jén tartotta szokásos horgászversenyét az üllési
Árpád Horgászegyesület.
A verseny két kategóriában került megrendezésre: gyermek
és felnőtt, melyre összesen 34-en jelentkeztek, 5 gyerek 29
felnőtt. A tavalyi évhez viszonyítva idén még sokkal több
hal akadt horogra. Talán csúcs is született, hiszen az előző
versenyekhez képest soha nem látott mennyiséggel
találkoztunk.
A gyerekek már kevésbé voltak szerencsések. Az indulók
közül csak az első helyezettnek sikerült halat fognia.
A végső sorrend a következő lett:
Felnőttek:
I./ Zádori Lajos
II./ Bozó Kristóf
III./ Farkas Ferenc

44,40 kg
26,73 kg
13,63 kg

17 db hal
12 db hal
6db hal

Gyerek:
I./ Bozó Tamás
A további sorrendet sorsolással döntötte el a rendezőség.
Tari Ferenc által felajánlott vándordíjat a verseny
győztese Zádori Lajos kapta. Ez úton szeretnénk
megköszönni Feri bácsinak a gyerekverseny érmeit is.
Talán sokakat meglepett egy óriási lakodalmi sátor
felállítása a tóparton. Többen érdeklődtek milyen
rendezvény lesz itt? Netán lagzi…??? Ez úton szeretnénk
mindenkinek a kíváncsiságát kielégíteni.
Május 16-án országos meghívásos horgászversenyt
tartott a Hőszolgáltató Kft. az üllési tavon.
Előzetesen 105 versenyzőt jelzett a rendezőség az Árpád
Horgászegyesület vezetősége felé, de néhány fővel
kevesebben neveztek már a parton. Sajnos nekik kevésbé
kedvezett a horgászszerencse, sokkal kevesebb hal akadt
horogra, mint az Egyesület saját versenyén.
Viszont a jó hangulat és az együttlét öröme kárpótolta a
jelenlévőket.
Bízunk abban, hogy ha a fogás nem is volt kiemelkedő, de
a hely szépsége, rendezettsége megfogta az idelátogatókat,
ezért a jövőben többen ellátogatnak majd a nagyobb
szerencse reményében.
Az Árpád Horgászegyesület vezetősége úgy tervezte, hogy
a versenyből befolyt összeget haltelepítésre fordítja, így
szeretné kárpótolni tagjait a tilalmi nap miatt.
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Törökországban jártunk
2009. április 19-én, vasárnap hajnalban,
fél 5-kor gyülekeztünk a művelődési ház előtt. A
bepakolás után, 5 óra körül elindultunk busszal
Törökországba,
Nazillibe
gyermek
néptáncfesztiválra.
A buszon való utazást furcsa módon elég
jól bírtuk. Filmet néztünk, kártyáztunk, zenét
hallgattunk és beszélgettünk. Végül 32 óra utazás
után, hétfő délután megérkeztünk Nazillibe.
Amint kiszálltunk a buszból, a török
gyerekek egyből lerohantak minket. Ezután
családokhoz kerültünk, ahol a délután további
részét szabad programmal tölthettük. A
vendéglátók nagyon kedvesek voltak, és mindent
megtettek annak érdekében, hogy jól érezzük
magunkat.
Másnap délután egy hosszú felvonulás
után táncolnunk kellett a helyi városháza előtt,
szerdán
pedig
piknikezni
mentünk
egy
csodálatosan szép parkba a grúzokkal, törökökkel
és a ciprusiakkal. A török fiúk rendszeresen körül
rajongták a magyar lányokat, s ez nem volt
mindig kellemes. Az elkövetkezendő napokban
táncoltunk,
felvonulásokon
vettünk
részt
Atcaban,
Karacasuban,
és
Isabeyliben.
Szombaton ismét pikniken voltunk, csak most
Atca-ban. Utána megnéztük egy görög színház
romjait Nysában, ahol a római híd romjait és jón
oszlopokat is láttunk. Amint visszaértünk,
elkezdtünk pakolni, mert másnap indultunk haza.
Vasárnap 10 óra körül indultunk el
hazafelé. A vendéglátó családoktól érzékeny
búcsút vettünk, hiszen ez alatt a néhány nap
alatt szinte családtaggá váltunk. Délután
lementünk a tengerpartra, majd elmentünk
Efeszoszba, Szűz Mária szülőhelyére. Hétfőn
Isztambulban meglátogattuk a Kék mecsetet,
aztán pedig a bazárban vásároltunk. Hazafelé
Bulgárián és Szerbián át vezetett az út. Kedden
dél körül pillantottuk meg Üllést, ahol már
nagyon vártak bennünket. A kipakolás után
mindenki fáradtan, de teli élményekkel tért haza.
Végezetül szeretnénk megköszönni a
szervezőknek (Nagy Róbert, Ótott Zsolt és
Szekeres Renáta), hogy megajándékoztak minket
egy felejthetetlen élménnyel. Köszönjük a sofőr
bácsiknak, hogy épségben hazahoztak bennünket,
és köszönjük a CBA üzletnek, a Park
italdiszkontnak, Mulati Jenőnének és a Czakó
családnak az úthoz nyújtott segítségüket.
Nagy Kamilla, Gyuris Ágota,
Hódi Fruzsina
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Egy asztalnál a Tv2 munkatársaival
2009. május 3.-án 21 gyermekkel utaztunk
Budapestre, a Gyermekétkeztetési Alapítvány által
szervezett paprikáskrumpli-főző versenyre. A
programot a városligeti műjégpályán rendezték meg,
közel 1500 fő részvételével.
Mi már 10 órakor a helyszínre érkeztünk, minden
gyerek kapott egy pólót és egy ingyen jegyet, amit
körhintára, dodzsemre lehetett beváltani. Míg a
gyerekek nézelődtek a kézműves vásárban, lufit
kaptak és kakaót kóstoltak, addig a felnőttek
hozzáláttak a főzés előkészületéhez. 11 órakor a TV2ből ismert emberek gyújtották meg a tüzet a
bográcsok alatt, nekünk Bárdos András és Máté
Krisztina segített.
A nap folyamán megasztáros kedvencek léptek fel a
színpadon, többek között énekelt nekünk Fekete
Dávid, Király Viktor, Hien, és a Jóban rosszban című
sorozat néhány szereplője. Napközben még sok
hírességgel találkoztunk, sokan kértek autógrammot
emlékkönyvbe, papírra, pólóra Josi baráttól, Azurák
Csabától, Demcsák Zsuzsától, Somogyi Zoltántól.
Az elkészült paprikás krumplit több csoport zsűrizte, a
mi ebédünket Hien, Lakatos Krisztián és Fekete Dávid
kóstolta meg. Csodaszép Dél- alföldi terítéssel vártuk
őket, amelyhez a kellékeket az Alkotóháztól kaptuk.
Ezt követően rekord kísérlet részesei lehettünk, mert
több, mint 1400-an ebédeltünk egy asztal mellett.
Este értünk csak haza, akkor már hallottuk, hogy a tvben több csatornán hírt adtak a rendezvényről és
néhány üllési gyereket is felfedeztek a bejátszásokon.
A paprikás krumpli nagyon finom volt, mindenkinek
ízlett! Köszönjük Berkóné Masír Borikának és
Dominikának a finom falatokat és az ötletes tálalást,
Deméné Gyuris Margitkának a nap folyamán nyújtott
segítséget.

Torockószentgyörgyi „útravaló” az üllésieknek
Április
24-én
háromnapos
falunapokra
indultunk
Erdélybe
Torockószentgyörgyre,
testvértelepülésünkre. Gyönyörű tájakat láttunk útközben, amit kicsit fájón szemléltünk, valaha ez
is Magyarország része volt. A buszból megcsodálhattuk Bánffyhunyad tornyait, amik csillogó
„lakóházak” fémkupolákkal, házak, amelyek üresek mert nem lakja senki: külső erőfitogtatás, az
anyagi javak villogtatása.
Amikor felértünk Erdély kapujába Királyhágóra a szerpentineken elámultunk a táj szépségén.
Sajnos a vonzó táj megköveteli, hogy a vendéglátóipar is köré települjön, így egyre jobban veszít,
majd vadregényességéből.
Délután
értünk
Torockószentgyörgyre.
Családoknál
voltunk
elszállásolva,
akiknél
megtapasztalhattuk a vendégszeretetet, a magyarság megélését a hétköznapokban, abban az
országban, ahol a román állam mindent és mindenkit próbál elrománosítani.
A három nap alatt túráztunk, falunapi kulturális rendezvényeken vettünk részt és sokat
beszélgettünk a családokkal. Vasárnap délelőtt az unitárius templomban vettünk részt
Istentiszteleten. Lélekhez szóló szavakat hallhattunk, amiből a tiszteletes Koppándi Botond
„útravalóját” szeretném megosztani minden üllésivel, aki nem lehetett ott velünk.
Útravaló
Legyen előttetek mindig út
Fújjon a hátatokba szél
Eső puhán essen a földjeitekre
A nap melege süsse arcotokat.
S míg újra találkozunk,
Hordjon tenyerén az Úr Isten.
Igen a XXI. század kezdetén a testvértelepülésen, Torockószentgyörgyön tett látogatásunk ilyen
volt, szeretnénk, ha ezt a faluból minél többen megérezhetnék a későbbiekben.
Tóthné Tóth Erika

Egyházi hírek
2009. május 17-e vasárnap nagy nap volt 16 gyermek
életében. A 9 órakor kezdődő szentmise keretében Dr.
Kiss-Rigó László megyés püspök áldásával vehették fel
a bérmálás szentségét.
A bérmálkozók névsora:
Babarczi Kitti, Barna Krisztina,Bíró Richárd, Bokor
Máté, Czékus Tamás, Görög Mihály, Hegedűs Norbert,
Jenei Benjamin, Kothencz Anikó, Márta Barbara, Márta
Bence, Patyik Csaba, Szabó G. Zoltán, Turcsi Tünde,
Zámbó Dávid,Vass Rudolf

Alkotóházi hírek
Ezúton szeretnénk megköszönni mindaz személyeknek a munkáját, akik segítettek az I. Közműves
Találkozó megszervezésében és lebonyolításában. Köszönetet mondunk azoknak is, akik megtisztelték
látogatásukkal a kiállítást. Bízunk benne, hogy a jövő évi kiállításon újra találkozhatunk.
Kérjük azokat az iskolás gyerekeket, akik alkotóházi foglalkozás keretében bármilyen tárgyat készítettek,
legyenek szívesek alkotásaikat legkésőbb 2009. június 15-ig elvinni.
Az Alkotóház június 1-jétől csak szombaton 15-18 óráig tart nyitva.
Alkotóház vezetősége
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csoport hírei:
csoport hírei:

Vártuk már a májust, az év legszebb hónapját,
Hisz ekkor köszönti mindenki az anyukáját.
Kosarainkat kézbe vettük és piacra mentünk,
De képzeljék, a nénik, bácsik nem engedték, hogy
fizessünk.
Csodaszép virágokkal teltek a kosarak,az oviban
elültettük azokat.
Május 11-e nagy nap volt az életünkbe, kirándultunk
Komócsin Pista bácsi „földjére”.
Volt ott lovasbemutató, kocsikázás, lovaglás:csacsi
háton,nagy ló háton.
Énekeltünk, csemegéztünk finom kemencés étkeket, s
amíg megpihentünk, valaki lopkodta az ételt.
Csabi csacsi lakmározta a finom almákat, amit elvitt a
Mackó csoport magának.
Újra autókba ültünk és indultunk az oviba, aztán olyat
aludtunk, mint mackó a barlangban!
Köszönet mindenkinek aki segített nekünk, csodálatos
nap volt, mit el nem feledünk.

A Pillangó csoport tagjai énekkel, versekkel, virággal
köszöntötték május elején az anyukákat, majd átadták a
maguk készítette ajándékot.
Zsombóra gyermeknapra mentünk, ahol érdekes
programokkal vártak bennünket: ugráló vár, mászó fal,
bohóc.
Közeledik az óvodai ballagás, itt az ideje, hogy
áttekintsük eddig elért eredményeinket:
Kistérségi mese és versmondó versenyen 9 falu és 1
város részvételével az alábbi helyezéseket értük el.
2006-Maróti Ádám I. helyezés
2007-Bokor Anna I. helyezés, Berta Szimonetta I.
helyezés, Hódi Ádám III. helyezés.
2008-Hódi Ádám I. helyezés, Bokor Anna III. helyezés
Rajzpályázaton Magony Janka nyert értékes díjat 2008ban.
2009-ben Vass Laura 11 település nagycsoportosai
közül lett II. helyezett rajzversenyen.
Hasonló sikereket kívánunk minden Pillangó
csoportosnak az iskolában.

Anyák napi ünnepségünkre, mely egyben évzáró is,
várjuk az anyukákat, nagymamákat 16.30-ra az
óvodába május 22-én pénteken.

csoport hírei:

csoport hírei:

Fődi Klaudia egy nap azzal a hírrel érkezett
csoportunkba, hogy náluk
BOCI született.
Mindannyian kíváncsian vártuk, mikor láthatjuk. Május
13-án felkerekedtünk, s ellátogattunk a Petőfi utcába. A
boci első látásra belopta magát a szívünkbe.
Koromfekete volt, néhány fehér folttal-mi el is
neveztük Kormoskának. Megfigyeltük mit eszik,
beszéltünk róla mi a haszna, miért tartják.

A jó idő beköszöntével kivirultunk, testnevelés, zenei
nevelés,
természettársadalomember
foglalkozásainkat ha csak tehettük a szabadban
tartottuk. Megfigyeltük a természet ébredését, a
növényeket, rovarokat. A „Föld Napja” alkalmából
virágpalántákkal szépítettük ablakainkat, udvarunkat,
összegyűjtöttük a hulladékokat, megbeszéltük,
hogyan védjük Földünket. A „Víz napja” sem maradt
említetlenül, a Vízművektől ajándékba kapott
Vízimanó kalandjain keresztül megtanulhatták,
hogyan óvjuk tavainkat, folyóinkat, hogyan védjük
vízkészletünket.
Terveink között szerepel egy mórhalmi kirándulás a
fürdőbe, ahol a vízzel igazán közelről és más
formában ismerkedhetnek meg.
Szeretettel várjuk május 22-én pénteken délután fél 6ra szülőket Évzáró és Anyák napi ünnepségünk
alkalmával.
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MATEMATIKA VERSENYEK
2009.
Varga Tamás Matematika
Verseny
A 2008/2009-es tanévi Varga
Tamás Országos Matematika
Verseny I. fordulóján a következő
tanulók értek el kiemelkedő
eredményt:
7. osztály: Tóth Noémi 7.b
Jernei Bálint 7.b
Monostori Dorottya 7.a
8. osztály: Rádóczi Lajos 8.a
Megyeri Csilla 8.a
RMG „Mat-fiz. verseny”
A Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium
tehetségkutató
„Matematika- fizika” versenyt
rendezett nyolcadikos tanulók
részvételével. Két levelező forduló
után a legjobbakat egy döntő
erőpróbára behívták, ahol Görög
Mihály 8.b osztályos tanítványunk
15. helyen végzett.
Kalmár László Országos
Matematika Verseny
A verseny megyei fordulóján 6
tanítványunk is bekerült az első
húszba:
5. osztály
Gyuris Ágota (4. hely)
Onica Klaudia ( 15. hely)
6.osztály
Rácz Dávid (6. hely)
Répássy Róbert (15. hely)
8. osztály
Czékus Tamás (12. hely)
Megyeri Csilla (13. hely)

Vasváris verseny
A Vasvári Pál Közgazdasági
Szakközépiskola matematika versenyt
szervezett a Csongrád megyei
nyolcadik osztályos tanulók számára.
Az első két forduló után iskolánkból
döntőbe jutott tanulók névsora:
Babarczi Kitti (8.b)
Barna Krisztina (8.a)
Czékus Tamás (8.b)
Kothencz Anikó (8.a)
Márta Barbara (8.a)
Rádóczi Lajos (8.a)
A döntőben kiemelkedő 10. helyezést
ért el Czékus Tamás (8.b).
Bonifert Domonkos Matematika
Verseny
A V. Bonifert Domonkos
Matematikaverseny négy levelező
fordulóval lezárult. Iskolánkból a
következő felsős tanulók vállalkoztak
a feladatok megoldására:
5. osztály
Csúcs Donát
Egri Cintia, Gyuris Ágota
Hódi Fruzsina, Horváth Fanni
Nagy Kamilla, Pataki Alexandra
Varga Emese
7. osztály
Monostori Dorottya
8. osztály
Czékus Tamás
A négy forduló összesített eredménye
alapján a Csongrád Megyei
Versenybizottság 2 tanulót hívott meg
egy döntő erőpróbára, a megyei
versenyre
Gyuris Ágota ( 5. osztály)
Monostori Dorottya (7. osztály)

Mórahalmi matematikaverseny
Április 2-n 12 település részvételével
kistérségi versenyt rendeztek. Az
iskolánkat képviselő csapat tagjai:
5. osztály: Marton S. Benjamin,Szabó
Alexandra
6. osztály: Rácz Dávid, Répássy Róbert
7. osztály: Monostori Dorottya,Tóth
Noémi
8. osztály: Czékus Tamás, Megyeri Csilla

Zrínyi Ilona
Matematikaverseny
Az idei tanévben február 27-én
került megrendezésre a verseny
megyei fordulója, melyen
megyénk közel 100 iskolájának
majdnem 2000 tanulója vett
részt. Iskolánkat 31 felső
tagozatos tanuló képviselte.
Évfolyamonként a
legeredményesebb versenyzők:
5. osztály
1. Nagy Kamilla
2. Gyuris Ágota
3. Onica Klaudia
6. osztály
1. Rácz Dávid
2. Zámbó Gergely
3. Bodó Beáta
7. osztály
1. Monostori Dorottya
2. Lajkó Zsanett
3. Sztankovics Attila
Tóth Noémi
8. osztály
1. Megyeri Csilla
2. Czékus Tamás
3. Görög Mihály
Megyei eredmények összesítése
után, Makóra díjkiosztó
ünnepségre hívták meg a
legjobbakat. Iskolánkból
meghívást kapott Rácz Dávid 6.
osztályos tanuló, aki megyei 3.
helyezést ért el.

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia levelező matematika
versenye
A Bendegúz verseny szervezői minden hónapban érdekes
feladatsorral lepték meg a benevező tanulókat. Felsős tanítványaink
közül Tóth Nóémi 7. osztályos tanuló vállalkozott erre a
megmérettetésre, és kiemelkedő eredményt ért el.
A Bendegúz szervezésében megszervezett versenybe több mint 20
ezer tanuló kapcsolódott be.
Matematika tanárok:
5. b : Hegyközi Tamás
5.a, 6.a, 6.b : Tasi Zoltánné
7.a, 7.b, 8.a, 8.b : Maróti Mihályné
Összeállította: Maróti Mihályné (matem. munkaköz. vezető)
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Alsós versenyeink a 2008/2009-es tanévben
Helyi Mesemondó Versenyen

A területi Mesemondó
Versenyen

1-2. osztály: Hegedűs Eszter 2.o. I. hely
Ferenczi Csenge 2.o. II.hely
Péter Ágota Kincső 2.o. III. hely
3-4. osztály: Barna Réka 3.o. I.hely
Hódi Krisztina 4.o. II. hely
Ótott Bence 3.o. III. hely

Hegedűs Eszter I.helyezett
Barna Réka II. helyezett
lett.
Ferenczi Csenge és Hódi
Krisztina szépen szerepelt.

Helyi Szavalóversenyen

Helyesírási Verseny-Ruzsa

1-2.osztály: Péter Ágota Kincső 2.o. I. hely
Hegedős Eszter 2.o. II. hely
Maróti Angéla 1.o. III. hely
Szabó Elizabet 2.o. III. hely
3-4.osztály: Matuszka Nikolett 4.o. I.hely
Barna Réka 3.o. II. hely
Hódi Krisztina 4.o. II. hely
Soós Olivér 3.o. III. hely

Bokor Emese 4.o. II.hely
Santana Albertó 4.o. V. hely
Nagy András 2.o.
Lajkó Borbála 2.o.
Bálint István 3.o.
Ótott Bence 3.o. ügyesen
szerepelt.

Domaszéki Matematika Versenyen
Nagy András 2.o. IV. hely
Bálint István 3.o. IV. hely
Gyuris Ervin 4.o. III. hely
Márta Petra 2.o.
Gyuris Imre 3.o.
Vass Attila 4.o. szépen szerepelt.

Területi Szavalóversenyen
Barna Réka 3.o. III. hely
Matuszka Nikolett 4.o.
Különdíj
Hegedűs Esztet 2.o. és
Péter Kincső 2.o. szépen szerepelt.

Kazinczy Szépkiejtési Versenyen
Algyőn rendezett Megyei
Természetismereti Versenyen
V. helyezést ért el iskolánk csapata.
Tagjai: Lajkó Borbála 2.o.
Gyuris Imre 3.o.
Gyuris Ervin 4.o.
Megyei Helyesírási Versenyen
Bokor Emese ügyesen szerepelt

Lábas Kata 3.o.
Pataki Erika 3.o.
Lajkó Laura 4.o.
Tóth Cintia 4o. vett részt.
Kalmár László Matematika
Versenyen
Mészáros Marcell 15.hely
Megyeri árpád 22.hely

A Megyei Mesemondó
Versenyen
Hegedűs Eszter
Barna Réka ügyesen
szerepelt.
Zrínyi Ilona Matematika
Versenyen
a következő tanulók vettek
részt.
3.o. Bálint István
Gyuris Imre
Kis Patrícia
Ótott Bence
Erdélyi László
Monostori Tibor Márk
4.o. Mészáros Marcell
Gyuris Ervin
Kaizer Gábor
Czékus Marcell
Kucska Ádám
Megyeri Árpád
Bozsák Patrik
Kóbori-Kovács Patrik
Vass Attila
Mátyás mesék, mondák
versenyén
Péter Ágota Kincső 2.o. II.
hely
Maróti Angéla 1.o. III. hely
Ótott Bence 3.o. Dicséret
Bonifer Domonkos
Levelező Matematika
Versenyen
Gyuris Ervin vett részt.

Felkészítő tanítók: Gyurisné Pigniczki Tünde, Ráczné Budai Márta, Seresné Ritter Rita, Nagy Márta, Lajkóné Tari
Ágnes, Ótottné Vörös Zsuzsanna, Szabó Józsefné

Mozaik Országos Tanulmányi Verseny
Történelem
1051 indulóból: Nagy Kamilla (12. hely), Ótott Balázs (29. hely)
Matematika: Rácz Dávid (8. hely), Rácz Anna (77.hely)
Angol:
900 indulóból: Rácz Dávid (33. hely), Lábas László (48. hely)
Kálti Márk Országos Történelmi Tesztverseny
Ótott Balázst a selejtező eredménye alapján behívták az országos döntőbe, amely május 24-én
Budapesten, a Műszaki Egyetemen kerül megrendezésre.
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JÁTSSZUNK FIZIKÁT! Kürti Miklós tiszteletére
A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád
megyei Csoportja 3 fordulós versenyt hirdetett a Délmagyarország és a Délvilág napilapokban fizikai
kísérletekből, Kürti Miklós tiszteletére, általános és középiskolás diákok számára.
A verseny arra igyekszik ösztönözni az általános- és a középiskolás diákokat minden évben, hogy fedezzenek fel
néhány érdekességet a körülöttük levő világban. Három héten keresztül, hetenként három megoldandó kísérleti
feladatot közöltek. A résztvevőknek a feladatok megoldásait, a kísérletek körülményeit, az azokból származó
tapasztalatokat és a jelenségek magyarázatait kellett elküldeniük, kísérletenként legfeljebb egy A4-es lapon. A
megoldásokat jól érthetően, pontosan kellett megfogalmazni. A saját készítésű eszközök rajzai, fotói segítették a
megoldások értékelését.
A legötletesebb és legszorgalmasabb beküldőket jutalomban részesítették, és meglátogathatták az SZTE Kísérleti
Fizikai Tanszékét, bemutathatták kísérleteiket 2009. április 3-án délután 3 órakor az ünnepélyes eredményhirdetésen.
A mi iskolánkból is bekapcsolódott egy lelkes kis csapat.
Beszámolójuk a versenyről:
A Kísérleti Fizika Tanszék „Játszunk fizikát Kürti Miklós emlékére ”
rendezett versenyen mi is részt vettünk. A megoldásokat e-mailben vagy
postán juttathattuk el a tanszékre. Egyénileg, és csoportosan is részt lehetett
venni. Mi az utóbbit választottuk. A verseny három fordulóból állt, amit
Tasiné tanárnő segítségével oldottunk meg. Csak azokat a diákokat hívták
vissza, akik igazán jól teljesítettek. A díjkiosztóra április 3-án, Szegeden
került sor a tanszéken. Nagyon meglepődtünk, amikor behívtak minket, hogy
mutassunk be két kísérletet. Hozzánk hasonlóan másokat is behívtak az
ország több pontjáról(Pécs, Budapest, Szentes stb.). A kísérletek bemutatása
után, az eredményhirdetés következett. Álmunkba se gondoltuk volna hogy I.
helyezést érünk el. Budapesti iskola diákjai 2. és Pécs egyik általános
iskolájának tanulói 3. helyezést értek el. Továbbá Pécsről három és
Bélapátfalváról három diák még dicséretben részesült. Nagyon értékes
ajándékokat kaptunk, és sok tapasztalatot szereztünk. A színvonalas
fogadtatás részét képezte a folyékony nitrogén segítségével helyben készített
vanília fagylalt. Fontos tudni, hogy a folyékony nitrogén
szobahőmérsékleten elpárolog, így csak lehűtötte a fagylaltot, mi pedig
jóízűen elfogyasztottuk. Majd sok új élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Nagyon sokat köszönhetünk a verseny főszervezőjének: dr Papp Katalin
egyetemi docensnek.
Juhász Ágnes, Bozsák Anett, Bíró Viktória

Természettudományi versenyek
1. Herman Ottó Országos Biológia verseny – megyei döntő
Juhász Ildikó 13. hely, Juhász Ágnes 22. hely
2. Curie Környezetismereti Emlékverseny országos döntő
11. helyezést értek el: 5-6. évfolyam: Csúcs Donát, Monostori Zsolt, Onica Klaudia
Klímaőrjárat – Éghajlatriadó – 4 fordulós internetes vetélkedő sorozat
Országosan több, mint 400 csapat nevezett be a versenybe. Iskolánkból 4 csapat indult és ért el szép eredményeket.
Az országos döntőre 12 csapatot hívtak be, pontszámuk 281 -254 pont. A tréningezők csapatának csak 4 ponton múlt
a továbbjutás. Az interneten az eghajlatriado.hu oldalon a Tréningezők és a 4Watt csapatának az első fordulőra
beküldött plakátja megtekinthető az első 50 legjobb között.
A versenybe nevezett csapataink:
Tréningezők csapata: 250 pont
Balogh Melinda, Maróti Gabriella, Nagy Nikolett, Rácz Dávid, Répássy Róbert, tiszteletbeli tag: Bodó Beáta,
4 Watt csapata: 243 pont
Barna Krisztina, Márta Barbara, Nagy Luca, Vecsernyés Alexandra
Sivatagi Tevék csapata: 220 pont
Bakó Balázs, Gyuris András, Kuklis Zoltán, Papp Máté, Zámbó Gergő
Tudósok csapata: 133 pont
Haska Zsuzsanna, Csányi Nikolett, Horváth Nikolett, Rácz Mónika
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Helyesbítés
Az Üllési Körkép előző havi számában hiányosan jelent meg a Curie Környezetismereti
Emlékversenyen induló 9-10. évfolyamos csapat tagjainak névsora. A névsorból Zsikó Stella neve
kimaradt. Helyesen a csapt névsor: Nagy Réka, Nyisztor Katalin és Zsikó Stella. Ezért a
hiányosságért elnézésüket és megértésüket kérjük.
Szerkesztőség
„KÍSÉRLETEZZÜNK” játszóház Üllésen,
a Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
2009 április 28.
A természettudományos élmények sorozata nélkül lehetetlen megváltoztatni a diákok természettudományokra vonatkozó
gondolkodásmódját.
Elsődleges legyen a diákok érdeklődésének felkeltése! Olyan kísérletek és más szemléltető anyagok összegyűjtésével,
amelyekből kibontakozhat a megértő gondolkodás.
„A törvényszerűségeket keresni csodálatos élmény, amitől nagyobbnak érzem magam.”-„Tenni szeretnék valamit! A
jelenségek megértéséért szeretnék cselekedni.”1
Az általános iskolában fizikát, kémiát minimális óraszámban taníthatjuk. Így kísérletezésre szinte alig marad idő tanórai keretben.
4 éve már hagyományosan JÁTSZÓHÁZAT szervezünk. Kezdetben „Öveges idézés”, ettől az évtől viszont
„KÍSÉRLETEZZÜNK” elnevezéssel.
A diákok örömmel kapcsolódnak be a rendezvény előkészületeibe. A tanév során kísérletező délutánokat tartottunk, minden
kedden 2-4h-ig. Kísérleteket mi is viszünk a foglalkozásokra a gyerekeknek, de örömmel vesszük, ha ők is gyűjtenek. A sok
kipróbál kísérletből, válogatnak diákjaink, majd minden tanév áprilisában, kísérletező játszóházon mutatják be a
legsikeresebbeket.
Erre a környező községek diákjait is meghívjuk. Ilyenkor népes csoportok töltik be a Déryné Művelődési ház nagytermét, ahol a
program zajlik. Ebben a tanévben Domaszékről, Forráskútról, Szatymazról és Mórahalomról érkeztek vendégek. Vendégünk volt
még Dr Papp Katalin egyetemi docens. A József Attila Tudományegyetem kísérleti fizika tanszékéről. Nagy érdeklődéssel
nézte végig a tanulók bemutatóját, és el volt ragadtatva a sok csillogó szempár kapcsán.
Az iskolavezetés javaslatára a mindenkori 7. osztályosokkal szoktunk készülni. Így a heti másfél fizika és kémia óra helyett, a
diákok legalább heti 4 órában foglalkoznak a tárgyakkal.
A felkészülés időszaka nagyon emlékezetes. Szép délutánokat töltünk el a gyerekekkel. Minden tanuló megtalálja helyét a munka
során, egyenrangú, egymásra figyelő, egy közös célért küzdő lelkes csapat kovácsolódik össze.
A nehezen kezelhető, egyébként a fizikát, kémiát saját bevallása szerint nem szerető diák is örömmel vesz részt a munkában.
Anyaggyűjtés az internetről, könyvekből majd következhet a kivitelezés. Barkácsolás, próbálgatás, s az öröm, hogy végre
működik. Olyan ismeretek birtokába jutnak a diákok a sok kísérlet kapcsán, amilyeneket semmilyen tankönyv nem tud jobban
közvetíteni a számukra.
Nekünk pedagógusoknak is nagy segítség a mindennapi munkánkban. Hiszen a kéthetenkénti 3 órában fizikát és kémiát
hatékonyan tanítani lehetetlenség, főleg sok-sok kísérlettel fűszerezve az órákat. A gyerekeket pedig elsősorban ez érdekelné.
Persze ki is próbálnák minden esetben, ha ez beleférne a 45 percbe.
A törvények, fogalmak egy-egy dolgozat erejéig a fejükben maradnak, ha megtanulják, de utána szinte teljesen törlődik. Talán így
hosszabb távon emlékeznek a jelenségekre, és magyarázatukra.
Néhány emlékezetes kísérlet a kb. 150-ből.
Héron szökőkút
Tornádógép
Gyertyaoltás távirányítással
Üdítős doboz balsorsa
Lufirakéta
Fekete kígyók
Gejzírképződés
Földrengésmérő
Tyndall-hatás
Idegállapotmérés
Szódaporos lufi

Tojásszippantó
Éteres hajó
Lufi lángban
Tudományos karate
Gyufarakéta
Rakétaautó
felszívódó léggömb
Napátmérő mérése
pénzégetés
légpárnás léggömb
stb

Szivornya
Étolajcsepp alkoholban
Newton bölcsője
Emeletes labda
Dohányzógép
Pokolgép
Lufiágy
sóvulkán
hőlégballon a konyhában
vulkán

2009 a CSILLAGÁSZAT éve:
Április 22: Föld napja a csillagászat jegyében zajlott.
Június 11-én a gyermeknapi akadályverseny állomásain, a Naprendszerünkkel, kapcsolatos feladatokkal
találkoznak majd diákjaink játékos formában.
Ősszel csillagtúrát szeretnénk szervezni, és látogatást tenni a szegedi csillagvizsgálóban.
Tasi Zoltánné, Kocsisné Hecskó Ágnes

1

Fizika Szemle 1993/6
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ISMÉTELTEN MEGNYITOTTUK A
HÚSBOLTOT

Házhoz hívható!

ÜLLÉSEN A POLGÁRMESTERI
HIVATALLAL SZEMBEN
MINŐSÉGI ÁRUK, KEDVEZŐ ÁRAK,
AKCIÓK
VÁRJÁK A KEDVES VÁSÁRLÓKAT!!!!

Gépjármű eredetiség-vizsgálat,
átírás ügyintézés, biztosításkötés, hitel
Valamint GPS navigációs készülékek
értékesítése.
Érdeklődni:
Acsai Varga Károly 06/30-5350-300
www.regiofinance.hu

Csirke mellfilé
Csirke szárny
Egész csirke
Egész comb
Egész sertéskaraj
Sertés tarja
Sertés oldalas
Sertés csülök
Sertés comb, lapocka

MÁRTI RECEPTJEI
Gyümölcsös frissítő joghurt ital
Hozzávalók: 1 pohár joghurt, citrom, édesítőszer
Elkészítés:
A citromból nagyon vékony szeleteket vágunk, a
joghurttal és az édesítőszerrel együtt turmixgépben
összekeverjük. Citrom helyett használhatunk friss, vagy
fagyasztott gyümölcsöt, például erdei gyümölcs
keveréket.
Csökkentett kalóriatartalmú, vitaminban gazdag frissítő
italt kapunk, a kereskedelemben árusított cukrozott
termék helyett.
1 adag energia- és tápanyagtartalma energia: 132 kcal
Jó étvágyat!

1099 Ft
499 Ft
599 Ft
699 Ft
1049 Ft
999 Ft
999 Ft
799 Ft
1099 Ft

ÚJ NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ:
7-15 ÓRA
KEDD-PÉNTEK:
7-17 ÓRA
SZOMBAT:
7-13 ÓRA
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„ÚJ HÚSBOLT, DE A RÉGI HELYEN!!
SIMON TAMÁS
RUZSA, FELSZABADULÁS U. 9.
TELEFON: 30/311-497
MEGÚJULT KÜLSŐVEL ÉS KÉSZLETTEL VÁRUNK
MINDENKIT SZERETETTEL HÚSÜZLETÜNKBEN.
2009. JÚNIUSI HAVI AKCIÓNK, MELY ÉRVÉNYES
2009. JÚNIUS 30-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG.
SERTÉS OLDALAS: 850 FT/KG
SERTÉS MÁJ: 290 FT/KG
CSIRKE ALSÓ ÉS FELSŐ COMB:
CSIRKE ZÚZA (FAGYOS)
FÜSTÖLT HÚSOS CSONT:

BALI 23 ÉTTEREMBŐL
ELŐFIZETÉSES EBÉD RENDELHETŐ

666 FT/KG
599 FT/KG
450 FT/KG

TOVÁBBI TERMÉKEINK:
FRISS CSIRKE, PULYKA, KACSA, LIBA, KAKAS,
TYÚK, MARHA, BIRKA, BÁRÁNY,
SÜLT FOKHAGYMÁS CSÁSZÁRSZALONNA,
LIBATEPERTŐ, SERTÉS TEPERTŐ, PÖRC, FÜSTÖLT
HÚSOK, SÓS ÉS FÜSTÖLT SZALONNA, CSONT
NÉLKÜLI FÜSTÖLT HÁZISONKA, DISZNÓSAJT,
HURKA, KOLBÁSZ, HÁZIMÁJAS, OLAJOK,
MANGALICA-, LIBA-, SERTÉSZSÍROK, FŰSZEREK,
KONZERVEK, SAVANYÚSÁGOK.

550,- Ft/ adag
Telefon:
06-30-632-57-98
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bali 23 Étterem,
Üllés, Felszabadulás utca 23.

NYITVA TARTÁS:
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:
SZOMBAT:
VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN:

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Dudás János
szomszédunknak, akitől télen tűzifát kaptunk.
Köszönettel: Vastag család (Petőfi dűlő 32.)

6:30 - 15:00
6:30 - 17:00
6:00 - 12:00
ZÁRVA

VÁLLALJUK RENDEZVÉNYEK, KONYHÁK,
ÉTTERMEK, GRILL PARTIK, ÖSSZEJÖVETELEK
IGÉNY SZERINTI HÚS ELŐKÉSZÍTÉSÉT
KEDVEZMÉNYES ÁRAKON.

Üllési Búcsú
Értesítjük a lakosságot, hogy a Szent-Antali Búcsú időpontja: 2009. június 14-e, vasárnap lesz.
Szentmise reggel 7 órakor és 11 órakor lesz.

CSALÁDI ESEMÉNYEK Üllésen
Születési hírek
Szűcs Péternek és Balogh Anikónak április 15-én Péter nevű,
Dobi Zsoltnak és Boros Tündének április 29-én Zalán nevű,
Tóth Lászlónak és Ördög Anitának május 12-én Zalán nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!
Házasságkötési hírek
Czimber Péter zákányszéki és Szabó Anita üllési lakosok május 23-án
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Halálozási hírek
Méhes Mihály április 6-án elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
Üllési Körkép
Üllés Község képviselőtestületének lapja, Kiadja: Üllés Község Polgármesteri Hivatala 6794 Üllés, Felszabadulás utca 40. sz.
Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula, Felelős szerkesztő: Dr. Faragó M. Judit
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Felszabadulás utca 40. szám, Telefon: 62/282-122
Nyomdai kivitelezés: Gold Press Nyomda 6725 Szeged, Boldog Asszony sgt. 55. sz. Telefon: 62/311-111
Felelős vezető: Illés Mihály
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