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FONÓ-ÜNNEP
A Fonó Néptáncegyüttes 2013. április
13-án egy jubileumi műsorral ünnepelte 35
éves fennállását.
Közel egy évvel ezelőtt fogalmazódott
meg a gondolat, hogy ünnepeljük meg az
együttes jubileumát, de ne a szokásos módon. Úgy éreztük, hogy nem pusztán koreográfiákat szeretnénk felvonultatni és bemutatni az együttes múltjából és jelenéből,
hanem valami többet, valami újat alkotni.
Így végül egy lakodalmas műsor bemutatása mellett döntöttünk. Az alapkoncepció
az volt, hogy a nézők egy lakodalom forgatagában találják magukat, ehhez válogattunk össze a régi és új koreográfiákból egy
csokorra valót. Minden tánc a lakodalom
valamely mozzanatához kapcsolódott. A
próbák még 2012 őszén elkezdődtek, mert
a kiválasztott koreográfiák közül többet újra
kellett tanulni, illetve sokan a régi táncosok
közül nem táncolták ezeket. Eleinte havonta
egy szombaton próbáztunk, majd közeledve az előadás időpontjához, egyre sűrűbbé
váltak a próbák. Öröm volt látni, hogy mindenki mekkora lendülettel látott neki megtanulni a régi és új koreográfiákat. Szeret-

tük volna, ha minél többen résztvesznek az
előadásban, és végül közel 120 táncos és
20 zenész kapcsolódott be a műsor megvalósításába. A zenészek oktatásában, felkészítésében Virágvölgyi Márta, Sturmann
Jenőné és Juhari László vett részt, a táncokat pedig Patyi Zoltán, Lajkó Levente, Nagy
Róbert, Péterné Juhari Ágota és Ótott Zsolt
állította össze.
Mivel az előadás nem fért el a kulturális központ nagytermében, ezért a technikai
csoport dolgozói az udvaron állították fel a
falu nagyszínpadát, valamint a Homokhátság rendezvénysátrát. A sátrat és színpadot
a régi falusi lakodalmaknak megfelelően díszítettük fel.
Elérkezett a műsor időpontja, és mindenki lelkes izgalommal várta, hogy színpadra léphessen. A nézők létszáma minden
elképzelésünket felülmúlta, már a műsor
előtt fél órával megtelt a nézőtér. A lakodalmi szokásokhoz híven a vendégeket pogácsával kínálták a táncos lányok, majd egy
lakodalmas zenekar kíséretével bevonult
a teljes szereplőgárda, és elindult az előadás. Láthattak a nézők vőfélyköszöntőt,

menyasszonybúcsúztatást, vendégek beköszöntését, szakácsnők beköszöntését, konyhai legények avatását, menyasszonykontyolást, menyecsketáncot. A táncok közül
pedig udvarhelyszéki, moldvai, szilágysági,
budatelki, kalotaszegi, felcsíki táncokat,
somogyi eszközös táncot, rábaközi körverbunkot és dúst, palóc lánytáncot, szatmári
és tápéi táncokat tekinthettek meg. A műsor
végén a szűnni nem akaró taps bebizonyította, hogy a nézőknek nagyon tetszett a lakodalmas előadásunk. A műsor után marhapörköltes vacsora következett, majd hajnalig
tartó táncház zárta a rendezvényünket.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött, és jelenlétével,
valamint tapssal lelkesítette a színpadra lépőket. Köszönjük támogatóinknak, segítőinknek, akik nélkül nem tudtuk volna rendezvényünket megtartani: Farkas Attilánénak, Vér
Istvánnénak, Hugyecz Andrásnénak, Szalai
Gézának, Hajdú Lászlónak, Maróti Heg-Szi
Kft.-nek, Csonka Attilánénak, Péter Mihálynak, a Technikai Csoportnak, Lapuné Füredi
Andreának és Lapu Csabának, Agróna szövetkezetnek.

PÁSZTORÉTELEK
FŐZŐVERSENYE
FELHÍVÁS
AZ

Ha van még
- Ladád
- Zsigulid
- Trabantod
- Moszkivcsod
- Wartburgod
- Zaporozec-ed
- Babettád
- Rigád
- bármi a 70-80-as évek csodáiból

Akkor mutasd meg! Hozd ki az Üllési
Nyárindító Napokra június-1-2-án a Vásártérre és vesd be újra a csajozós kocsidat.
Gyülekező június 1. Napos piac bejáratánál.
Érdeklődni és jelentkezni Nagy Róbertnél a Déryné Kulturális Központban vagy a
30/5065469 telefonszámon.
Üllési Nyárindító Napok a Retro jegyében.

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2013. május 15én, szerdán 16 órakor ülést tart a hivatal Házasságkötő
termében, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A községben közüzemi szolgáltatást végző cégek tevékenységének áttekintése
2) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester
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OKMÁNYIRODA
MÁJUS 2-3-ÁN
(CSÜTÖRTÖKÖN, PÉNTEKEN)
ÁRAMSZÜNET MIATT

ZÁRVA TART.
Szíves megértésüket
kérjük!

ÜLLÉSI NYÁRINDÍTÓ NAPOK!

Június 2-án vasárnap mindenkit szeretettel várunk az Üllési Nyárindító Napok
megrendezésre kerülő „Pásztorételek” főzőversenyre.
Pásztorétel lehet: slambuc, gulyás, pörkölt, paprikás, halászlé,… és bármi, ami a
bográcsba belefér.
Díjak:
1. helyezett: 2 személyes wellness hétvége
2. helyezett: családi fürdőbelépő
3. helyezett: 2 személyes vacsora-meghívás
Jelentkezni lehet Nagy Róbertnél a Déryné Kulturális Központban vagy a 30/5065469
telefonszámon.
Üllési Nyárindító Napok a Retro jegyében.
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
Üllés Községi Képviselőtestület – előző
híradás óta - elkövetkező ülését március 26án tartotta.
A képviselők döntöttek:
– Üllés nagyközséggé nyilvánításáról,
– a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról (a megállapodás módosítását a forráskúti székhelyű társulás az
utcanév változása indokolta),
– startmunka mintaprogram ’’Téli és
egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás” programelem részének megvalósítására irányuló
Partnerségi szerződés elfogadásáról,
– a „Hálózatra kapcsolódó 245,00 kWp
teljesítményű fotovoltaikus erőmű Üllésen”
című KEOP-2012-4.10.0/C pályázathoz mellékelt költségszámítás elfogadásáról.
Az április 17-i nyílt ülésen a képviselők
döntöttek:
– a 2013. évi költségvetési koncepció
elfogadásáról,
– a Képviselőtestület által – a 2012. évet
érintő - átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló beszámolók elfogadásáról,
– Üllés Községi Önkormányzat éves ellenőrzési jelentéséről, az Üllési Polgármesteri Hivatalnál és költségvetés intézményeinél
2012. évben elvégzett ellenőrzési tapasztalatairól készült beszámoló elfogadásáról,

– a „nagyközségi” cím önkormányzati
alapdokumentumokon történő átvezetéseiről. Ez alapján aktualizálva lettek: az intézmények alapító okiratai, a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, a szociális étkeztetés és tanyagondnoki
szolgáltatás szakmai programja, a bölcsőde
szakmai programja és a gépjármű szabályzat,
– a Gorkij utca nevének megváltoztatásáról (a döntésről a lap olvasói külön cikkben
olvashatnak),
– startmunka mintaprogram ’’mezőgazdasági utak rendbetétele” programelem részének megvalósítására irányuló Partnerségi
szerződés elfogadásáról,
– az óvoda pedagógiai programja és
mellékletei (SZMSZ, házirend, FEUVE szabályzat, munkaköri leírások) elfogadásáról,
– a bölcsőde fejlesztés és az Önkormányzati Konyha korszerűsítés - már folyamatban
lévő pályázatok - kapcsán a közbeszerzési
eljárás megindításáról.
Több rendeletmódosítás, ill. rendeletalkotás is történt.
A képviselők elfogadták a 2012. évi zárszámadást. Módosították:
– az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.)önkormányzati
rendeletet,

UTCANÉV VÁLTOZÁS
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§-át
– 2013. január 1-jei hatállyal – az alábbiak
szerint módosította:
„A 14.§
...” (2) a 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott közterület, illetve közintézmény
NEM VISELHETI
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében, vagy
fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül
utal. „…
A Képviselőtestület korábbi, január 24-i
ülésén 4 utca - a Felszabadulás utca, a Mező
Imre utca, a Hámán Kató utca és a Partizán
utca – nevének megváltoztatásáról döntött.

Az Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának MTA BTK-T-5/2013.sz.
szakvéleménye alapján:
– Gorkij utca elnevezés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvény 14. § (2) bekezdés a)
pontjának hatálya alá tartozik,
– A Makarenkó utca elnevezés nem
kapcsolódik közvetlenül a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez, ezért továbbra is
használható.
A Képviselőtestület április 17-i ülésén a
Gorkij utca nevét – április 18-i hatállyal – az
alábbiak szerint módosította:

Új utcanév

A módosító képviselőtestületi határozat száma

Gorkij utca

Szent Margit

92/2013.(IV.17.) önkormányzati határozat

A képviselők zárt ülés keretében áttekintették a díszpolgári cím adományozására
tett két javaslatot. A cím odaítéléséről nem
döntöttek, ugyanis a helyi rendelet szerint e
cím 2 évente adományozható, a következő
cím odaítélése jövő év májusában történik.
(Az ülések anyagát, előterjesztéseit és a
nyílt ülésről készült jegyzőkönyveit a Polgármesteri Hivatal titkárságán tekinthetik meg)
Nagy Attila Gyula
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Két utcanév, a Gorkij és a Makarenkó
utca névváltoztatásának ügyét elnapolta azzal, hogy – a változtatás szükségességét illetően – állásfoglalást kér az illetékes szervezettől, a Magyar Tudományos Akadémiától.

Régi utcanév

– a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet,
– a házasságkötés létesítésének hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről szóló rendeletet.
Az ülés keretében Nagy Attila Gyula
polgármester beszámolt az áprilisi határszemlén tapasztaltakról. Az utak több helyen javításra szorulnak. A külterületi utak
szükség szerinti javítását, karbantartását
a vizes időszak elmúltával kezdik meg a
Technikai Csoport dolgozói, illetve a közfoglalkoztatottak.

Az érintett utca lakói, ingatlantulajdonosai külön szórólapon fognak részletes tájékoztatást kapni az utcanév-változással kapcsolatos további teendőikről.
Dr. Sugár Anita
jegyző

SZILÁRD
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
DÍJAKRÓL

Üllés nagyközség közigazgatási területén
2013. január 1-jétől érvényes szilárd hulladékszállítás díjak:
Belterületen:
120 literes gyűjtőedény esetén:
312 Ft/ürítés
240 literes gyűjtőedény esetén:
588 Ft/ürítés
Emblémás zsák:
318 Ft/db
Külterületen:
Egyéni zsákos gyűjtéssel:

312 Ft/ürítés

(a fenti díjak a 27 %-os ÁFA-t nem
tartalmazzák!)
2013. január 1-jétől a jogszabály a szilárd hulladékszállítás díjainak megállapítását
kivette az önkormányzatok hatásköréből.
Dr. Sugár Anita
jegyző
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET – MÁJUS
Rendelési idő: hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti
Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996,
06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2013. május 4-5.
2013. május 11-12.
2013. május 18-19-20.
2013. május 25-26.

Dr. Hursán Mihály
Dr. Müller Károly
Dr. Kovács Tibor
Dr. Tóth Ferenc

06-30/998-6139
06/30/205-9086
06/30/965-3114
06/20/476-3517

ÁRAMSZÜNET AZ
EGÉSZSÉGÜGYBEN
Értesítjük a Tisztelt Betegeket, hogy
2013. május 2-án és 3-án (csütörtökön és
pénteken) az I. és II. háziorvosi körzet rendelőiben a rendelés áramszünet miatt elmarad.
A betegek a rendelőkben csak sürgősségi betegellátást (elsősegélynyújtást) tudnak
igénybe venni.
Dr. Országh Orsolya,
Dr.Csonka Erika
háziorvosok

1%

SZENVEDÉLYBETEG FOGLALKOZÁS

A 2012. évi személyi jövedelemadó
1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére
ajánlhatja fel a lakosság:

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy KAB-FF-12-81-78 számú nyertes pályázat után az
érdeklődésre való tekintettel szenvedélybetegek hozzátartozóinak csoport foglalkozások indultak Déryné Kulturális Központban.

– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
adószáma: 18452512-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-2-06
–„Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06

MÁSODIK 1 %
Ha a 2012. évi személyi jövedelemadó
második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a
www.apeh.hu internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak
részére megképezett technikai számokról
(ha a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011
számot írhatják be.)

ÉLETMÓD KLUB
A Cukorbeteg és Életmód Klub 2013.
május 16-án, csütörtökön 17 órai kezdettel
tartja következő foglalkozását a Napos Piac
épületében.
Téma: Testmozgás szerepe a betegségek kezelésében
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Markovics Attila és
Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők
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A foglalkozásokat Tóthné Szabó Krisztina pszichológus, a Mórahalmi Szenvedélybetegek
Nappali Ellátó Intézményének szakmai vezetője tartja. A foglalkozások időpontjáról érdeklődni 06/30 570-498 telefonszámon lehet!!

A DEÁK FERENC UTCÁBA KÖLTÖZÖTT AZ
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
A Csongrád Megyei Kormányhivatal értesíti az érintetteket, hogy az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási
Szerve a Szeged, Bal fasor 17-21. szám alól
a Szeged, Deák F. u. 17. szám alá költözött.
A Szakigazgatási Szerv ügyfélszolgálatának nyitva tartási ideje nem változott:
hétfő-szerda: 8.00 – 15.30
csütörtök:
8.00 – 13.00
péntek:
8.00 – 12.00
Ügyfeleink ezentúl a
– táppénzzel/gyermekápolási táppénzzel,
– terhességi-gyermekágyi segéllyel,

– gyermekgondozási díjjal,
– baleseti táppénzzel,
– méltányosságból adható pénzbeli ellátásokkal, egyszeri gyógyszersegéllyel,
– utazási költségtérítéssel,
– TAJ-kártyával,
– EU-kártyával,
– uniós rendeletek szerinti formanyomtatványok kiadásával,
– jogviszony egyeztetéssel és
– a közgyógyellátás igazolványok kiállításával, postázásával, visszavonásával, cseréjével
kapcsolatos ügyeiket továbbiakban a
Szeged, Deák Ferenc utca 17. szám alatt
intézhetik.

FALUGAZDÁSZ HÍREI!
Felhívom a termelők figyelmét, hogy a
2013. évi területalapú támogatás (és a hozzá kapcsolódó támogatási jogcímek) igénylésének, beadási határideje, 2013. május
15. ezután még június 10-ig igényelhető,
de ez munkanaponként 1% támogatási öszszeg levonását jelenti (pl. aki június 10-én
igényel, ő csak a támogatási összeg 75%-át
kapja) Június 10. után beadott támogatási
igénylést az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A kérelmet késési szankció nélkül

2013. május 31-ig lehet módosítani, június
1-10 közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os
csökkentéssel jár.
Időpont egyeztetés ügyben keressenek
a 30/337-2535 telefonon, vagy személyesen
kedd, szerdai napokon 8 órától 16 óráig.
Halász Zsolt
falugazdász
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FELHÍVÁS
VIDÉKI TERMELŐK,
GAZDÁK TERMÉKEINEK
BEMUTATÁSA MINŐSÉGTANÚSÍTÁSI
RENDSZER
Az "Alföldi tanyai termékek értékesítésének segítése" projekt (megnyert pályázat
révén) ingyenesen segíti hozzá a tanyai,
vidéki termelőket, gazdákat, hogy bemutassák – az erre specializált, minőség tanúsítási
rendszerrel rendelkező honlapon – önmagukat, termékeiket és ezáltal potenciális vásárlóik könnyebben eljuthassanak hozzájuk.
A honlap központi célja az alföldi tanyai
termékek után érdeklődők és az azokat termelők/értékesítők egymásra találásának elősegítése, illetve információcseréjük támogatása. Tekintettel a főleg növényi, illetve az
állati eredetű termékekre, élelmiszerekre,
késztermékekre.
Veritas Kulturális Egyesület (Békés)
Telefon: +36202346421
E-mail: tanya@intuicio.hu;

BŰNMEGELŐZÉSI TÁBOROK ÜLLÉSEN
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület a TÁMOP-5.6.1.B-12/2 "Szitu van!" Komplex program
Üllésen és Forráskúton a bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett
gyermek- és fiatalkorúak segítésére című projekt keretében bűnmegelőzési táborokat hirdet
az üllési és forráskúti általános iskolák diákjai részére.
A bűnmegelőzés és áldozattá válás megelőzése témaköreihez kapcsolódó táborok időpontjai:
1. tábor:
2013. június 24-28. napja (célcsoport: 1-4. osztályosok)
2. tábor:
2013. július 1-5. napja (célcsoport: 5-8. osztályosok)
3. tábor:
2013. július 22-26. napja (célcsoport: 14-24 éves korosztály, feltétel:
üllési vagy forráskúti bejelentett lakhely)
4. tábor:
2013. augusztus 5-9. napja (Tini zsaru képzés – 6., 7., 8. osztályosok)
A táborok helyszíne: az üllési erdei iskola, a résztvevők szállását, napi háromszori étkezését, felügyeletét, a programok költségeit az egyesület a fenti pályázati forrásból biztosítja.
A táborokra 2013. május 30. napjáig lehet jelentkezni a teszvesz.egyesulet.ulles@gmail.
com email címen, valamint személyesen Balogh Mártánál a Polgármesteri Hivatalban.
A jelentkezéshez kérjük: a jelentkező nevét, lakcímét, osztályát, a szülő telefonszámát,
email címét, valamint azt, hogy melyik táborba szeretne jelentkezni (a jelentkezéskor több
turnus is megjelölhető, azonban egy diák csak egy táborban vehet részt).
A résztvevők korlátozott számára tekintettel a kiválasztásnál figyelemmel leszünk a tanulók egyesületünk keretein belül végzett önkéntes tevékenységére (ezzel kapcsolatos felhívásunkat megtalálják az Üllési Körkép e havi számában).
A táborokat megelőzően megbeszélést tartunk, amelynek időpontjáról a szülőket értesítjük.
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
Cím:6794 Üllés, Makarenkó utca 7.
Telefon: +36 30 248 4520
Email: merita@gmail.com

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társﬁnanszírozásával valósul meg.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÜLLÉSI TAGINTÉZMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA
Az Üllési Körképben szeretném bemutatni az intézményt, illetve a szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatásainkat. Először az intézmény bemutatásával
kezdeném. Az Üllési Körkép következő számában részletesen olvashatnak a nappali ellátás, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feltételeiről.
A Homokháti Szociális Központ Üllési
Tagintézménye – régebbi nevén Gondozási
Központ, közismert nevén ÖNO- 2012. januárban költözött Üllés, Szabadság tér 3. szám
alól új helyére, Üllés, Radnai utca 22. szám
alá. Az intézmény helyén korábban általános
iskola működött.
2011-ben a DAOP-4.1.3/A-09 Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése című pályázat keretében
37 millió Ft-ot nyert a Homokháti Kistérség
az épület felújítására és korszerűsítésére. Az
épület teljes mértékben akadálymentesített:
a főbejáratnál korlát és rámpa került elhelyezésre, a vakok-és gyengénlátók számára
braille-írással készült táblák, és speciálisan
kialakított járólapok segítik a tájékozódást.

Az épületben található továbbá mozgáskorlátozott mellékhelyiség, a fürdő pedig kapaszkodóval és székkel felszerelt.
Az épületben három irodahelyiség található, a közösségi ellátásban dolgozó, a tanyagondnokok, a házi segítségnyújtók, valamint a nappali ellátásban dolgozók számára.
Személyzeti öltöző – tusoló, férfi és női
mellékhelyiségek, mosókonyha, melegítő
konyha, fekete – fehér mosogató, ebédlő,
társalgó, 5 ágyas pihenőszoba, fedett terasz,
valamint előtér, folyosó és raktár helyiség
került kialakításra a 260 m2-es területen.

Az Üllési Tagintézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak részére:
– Nappali ellátás – idősek Klubja
– Házi segítségnyújtás
– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
– Közösségi pszichiátriai ellátás
– Támogató szolgálat
– Tanyagondnoki szolgáltatás
– Szociális étkezés
– Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat
Az intézmény elérhetőségei:
Cím: 6794, Üllés, Radnai u. 22.
Vezetékes telefonszám: 62/639-500
Mobilszám: 06- 30-349-5469
Email cím: szocellatas@ulles.hu
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ
Üllési Tagintézménye
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A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület a TÁMOP-5.6.1.B-12/2 "Szitu van!" Komplex program Üllésen és Forráskúton a bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítésére című projekt keretében ingyenes önvédelmi
DEFENDO (küzdősport) EDZÉSEKET
szervez az üllési és forráskúti általános iskolás, középiskolás diákjai, valamint a településeken élő fiatal felnőttek részére (24 éves korig).
A Defendo egy eredetileg rendőrségi célokra kifejlesztett, majd a későbbiek folyamán katonai közelharcra átalakított, önvédelmi rendszer,
megalkotásánál a hatásos működés, és a nagy stressz alatti alkalmazhatóság volt a két fő szempont.
Ha kedvet érzel ehhez az új mozgásformához, jelentkezz a teszvesz.egyesulet.ulles@gmail.com email címen, amelyben írd meg a jelentkező nevét, lakcímét, életkorát, osztályát, telefonszámát, email címét (kiskorúaknál a szülő telefonszámát és email címét).
Az edzéseket megelőzően megbeszélést tartunk, amelynek időpontjáról minden jelentkezőt értesítünk.
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
Cím:6794 Üllés, Makarenkó utca 7.
Telefon: +36 30 248 4520
Email: merita@gmail.com

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület

Ezúton szeretnénk megköszönni a Tavaszváró Jótékonysági Bál résztvevőinek és
a szervezőknek az önzetlen támogatását.

önkénteseket
vár, nemtől, életkortól, iskolai végzettségtől függetlenül tevékenysége, és persze egymás
támogatásához.
Várjuk azok jelentkezését is, akik alkalmanként igényelnék az önkéntesek segítségét (pl.:
bevásárlás, kerti munka, fűnyírás, gyermekfelügyelet, korrepetálás, takarítás).
Ha kedvet érzel az önkéntes munkához, jelentkezz a teszvesz.egyesulet.ulles@gmail.com
email címen, amelyben írd meg a jelentkező nevét, lakcímét, életkorát, telefonszámát, email
címét (kiskorúaknál a szülő telefonszámát és email címét) és azt, hogy milyen feladatokat
vállalnál szívesen önkéntesként.
Az önkéntesek segítségét kérők jelentkezését is a fenti email címen várjuk névvel, lakcímmel, telefonszámmal, a feladat megjelölésével.
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
Cím:6794 Üllés, Makarenkó utca 7.
Telefon: +36 30 248 4520
Email: merita@gmail.com

ALKOTÓHÁZ MÁJUS HAVI PROGRAMJA
4.
7.
11.
14.
18.
21.
25.
28.

(szombat)
(kedd)
(szombat)
(kedd)
(szombat)
(kedd)
(szombat)
(kedd)

Agyagozás, anyagválogatás
Gyöngyfák csomagolása
Gyöngyszövés
Darabban lévő munkák befejezése
Nemezelés
Ötletek a rongyos zsákból
Apróságok bőrből
Falunapi előkészületek
Az Alkotóház minden kedden és szombaton
15-18 óráig várja a kedves érdeklődőket.
A kerámiaműhely folyamatosan működik
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Bence és Máté

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK!!
Tisztelettel közlöm az egyesületi tagokkal
és az érdeklődőkkel, hogy a következő összejövetelünk 2013. május 10-én pénteken 15
órakor lesz a Déryné Kulturális Központban.
Téma: Csongrád Megyei Egyesület által
nyert pályázatok ismertetése, aktualitások, a
felmerülő kérdésekre lehetőségek keresése!
Belépés tagként, támogató tagként folyamatos.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Lapuné Füredi Andrea
Mozgáskorlátozott Egyesület
üllési csoportjának titkára

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
utóbbi időben újra tapasztalható viráglopások miatt a temető Határút felőli két kapuját
2013. április 22-től zárva tartjuk.
Szükség esetén kulcs kérhető a Polgármesteri Hivatalban, a Ruzsai Temetkezési
Vállalattól, valamint az Üllési Polgárőr Egyesülettől.
Megértésüket köszönjük!

www.ulles.hu

KÖSZÖNJÜK FONÓ!
Még alsós voltam, amikor egy olyan
közösségbe kerültem, ahol megtanulhattam, mi a fegyelem, csapatmunka, kitartás,
kiállás és összetartás. A tánc, úgy ahogy a
legtöbb mozgásforma is, alakítja az ember
énjét, engem is magával ragadott. Ahogy
azonban, az lenni szokott 9 év után közbe
szólt az élet és más dolgok élveztek prioritást
a tánccal szemben. Vannak azonban olyanok, akik élete a Fonó nélkül nem teljes. Ők
azok, akik megálmodták a lakodalmas szálon végigvezetett Jubileumi Műsort, melyet
több mint félezer ember élvezhetett április
13-án. A kiírt kezdéskor még tömött sorok
vártak arra, hogy bejuthassanak a sátorba.
A műsor során kicsik és nagyok együtt,
élvezettel játszották szerepüket, melyet hónapokon keresztül próbáltak. Az ország több
pontjából érkezve újra eggyé kovácsolódott
a csapat. Több generáció: unoka és nagypapa egyszerre a színpadon táncolt és zenélt,
apa és fia együtt csapták lábukat, férj és feleség együtt élvezték a mozgás örömét. Az

előadásban szereplő táncosok közül többen
a Fonó alapításától kezdve aktívan vesznek
részt az együttes munkájában. Erre aztán
igazán büszkék lehetünk! Kevés olyan község, város mondhatja el magáról, hogy egy
ilyen nívós, több évtizede a településünk kulturális életét meghatározó együttest tudhat
magáénak.

Köszönet minden fellépő táncosnak, zenésznek, háttér segítőnek, anyukának, apukának, akik nélkül eme rendkívüli produkció
szintén nem jöhetett volna létre. Üzenem a
méltatlankodóknak, ne csak panaszkodjanak, hogy nincs ing, nadrág, csizma, az inget

A HIT ÉVE
Remélem, hogy az üllési keresztények tudják, hogy 2013 a Hit
Éve. Ennek értelme kettős. Az első, hogy idén még erősebben kell
foglalkoznunk azzal, hogy fejlődjünk saját hitünkben. A második,
hogy ez nemcsak pápai üzenet, hanem bensőkből kell, hogy fakadjon. Biztos vagyok abban, hogy ezidőben Isten még hatékonyabban
tudja életünket gazdagítani, hitünket irányítani és erősíteni.
Ebben az időben még nagyobb az esélyünk a megtérésre, belső
békénk megtalálására.
A Hit Évének címere

A címer jelképezi a bárkát, amelynek Jézus az ereje és vitorlája.
Csak rajta keresztül tudjuk mozgatni „életünk bárkáját”.

is otthon kell kivasalni, otthon kell keményíteni az alsószoknyát, hanem tegyék ezt
szívesen, hiszen egy kicsit a miénk is ez az
alapítvány, akár táncolunk, akár nem!

Végezetül pedig azzal az idézettel szeretném zárni soraimat, mely szellemében jómagam is nevelkedtem nagymamám által, aki
sajnos már közel 7 éve nem lehet köztünk,
mégis igyekszünk e szerint élni és melyet
remélem minél többen magukévá tesznek.
„Minden alkalommal, amikor önzetlenül
adunk, számunkra is tágasabbá válik a
világ.”
Farkas Renáta

KISÁLLATVÁSÁR
ÜLLÉSEN
Üllésen Kisállat Vásár kerül megrendezésre első alkalommal
2013. május 11-én, szombaton reggel 7 órától 12 óráig, ezt követően minden hónap második szombatján.
A vásár helyszíne a Napos Piac melletti Vásártér.
A piacon megtalálhatók lesznek mindenféle hobbi- és haszonállatok – a fehér egértől a pónilóig.
A vásárra várunk minden érdeklődőt, eladni és vásárolni szándékozót!
Az árusítással kapcsolatosan Tanács Zoltánnál a 30/265-0654-es
telefonszámon lehet érdeklődni.
A piaci árusítás ingyenes.

Két könyvet javasolnék megismerés céljából a felnőtt hívők számára.

HORGÁSZVERSENY
1. A II: Vatikáni Zsinat
dokumentumai

2. A Katolikus Egyház
Katekizmusai

Amikor Benedek pápa meghirdette a Hit Évét, hangsúlyozta,
hogy ismét fel kell fedezni ezt a két picit elhanyagolt kincset. Ezek
eszközök, hogyan lehet segítségükkel a hitet mélyíteni. Mindkét mű
megtalálható magyarul az interneten is.

Az idén is május 1-jén kerül megrendezésre az Árpád Horgászegyesület szokásos horgászversenye. Ezen az eseményen idéntől
nemcsak az egyesületünk tagjai indulhatnak, hanem várjuk a külsős
jelentkezőket is! A részletekről tájékozódhatnak a tóparton, valamint
felvilágosítást kérhetnek a vezetőség tagjaitól.
Várjuk a „szurkolókat” is, hiszen igazi majális hangulatot tapasztalhatnak azok, akik kilátogatnak.

Zmijan Adalbert

Jó szórakozást!
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CSIGA BIGA ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE
CICA CSOPORT HÍREI:

Április 16-án ellátogattunk az Alkotóházba, ahol megismerkedtünk az agyaggal, kipróbáltuk, hogyan lehet belőle csigát készíteni.

Ígéretünkhöz híven, beszámolunk a Húsvétról,
Híradásunk szól a Cica csoportból!
Nagy készülődéssel vártuk az Ünnepet,
Nyuszit színeztünk, készítettünk Húsvéti díszeket.
Még kiscsirkét is simogattunk, Német Zoé mamája hozta nekünk,
s a kiscsirke még a „szerencséjét” is megosztotta velünk!
Így aztán ovi után lottót is lehetett volna vásárolni,
De Nekünk már az nyeremény volt, hogy kis állatokat lehetett
simogatni.
A fiúk meglocsolták a lányokat,
de a reggeli rohanásban a kölni otthon maradt.
Nem volt mit tenni, a nagy „kapkodásba”
Maróti szódát nyomtunk a lányok hajára.
Na, de ez nem a reklám helye,
Hanem, ismerkedünk a népi szokásokkal rendre!
A szülők jóvoltából, szép ajándékot vihettek haza a legények
Mézeskalács-tojásokat, amin díszítésül, örülhetett mindenki a saját
jelének!
Programjaink sokasodtak, a gyerekek örültek,
Bábszínházban tapsoltak és a Csiga duó koncertjén derültek.
A tavaszi szünet után a Cica csoport „szaporodott”
Három új gyermekkel a létszámunk ”sokasodott”.
Örömmel fogadták az új gyermekeket a „Cicák”,
Segítjük őket, hogy ne hiányozzanak annyira az anyukák.
A szülőknek rendkívüli értekezletet tartottunk az óvodában,
Mert Sportnapra készülünk, az idén májusban.
A Cica csoportos szülők is sok segítséget ajánlottak fel,
Amit köszönünk szépen, hiszen erre a napra nagy összefogás kell.
Ennyi fért rövid beszámolónkba,
Majd jelentkezünk a következő hónapban.

BABÓCA CSOPORT HÍREI
A következő nagy ünnepünk a Húsvét volt, mely
meghatározta minden tevékenységünket. Az alkalmi
dalok, versek tanulásán túl az ünnephez tartozó népszokásokat, ételeket is megismerték gyerekeink, díszítettünk tojást,
készítettünk természetes anyagokból asztaldíszt, nyuszit és virágokat. Tavaszi szünet előtti utolsó napon a kisfiúk meglocsolták leánykáinkat, akiktől gyönyörű hímes tojást kaptak cserébe.
Az előttünk álló, egész falunkat érintő rendezvény: a kistérségi
gyermeknap május 16-án kerül megrendezésre, melyre már megkezdtük a felkészülést. Az érintettekkel, segítőkkel megbeszélést
tartottunk, beosztottuk a tennivalókat, feladatokat, s nekiláttunk az
elkészítendő munkáknak. Remek csapatépítő tréning ez, az összefogás jó példája.
A sok segítő kéz és segítő szándék nyomán reméljük sikerrel
tehetünk eleget e megtisztelő felkérésnek.

MAZSOLA CSOPORT HÍREI:
A mazsolákkal idén is nagyon készültünk a Húsvétra. Tojást festettünk, locsoló verset tanultunk, előre
kilyuggatott lapon tompa tűvel csibét varrtunk. A tavaszi szünet után a gyerekek rengeteg élménnyel jöttek újra óvodába.
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NYUSZI CSOPORT HÍREI:
Mostanában többször szóba került az iskola, hiszen
közülünk néhányan ősztől már elsőbe mennek. A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról az igazgatónő
és az atya tájékoztató szülői értekezletet is tartott az érintetteknek.
A Húsvéttal kapcsolatban beszélgettünk a népszokásokról, csibéket simogattunk, locsolóverset tanultunk. Viaszkarccal díszítettünk tojást, répa-versenyautóba kifújt tojásból barkácsoltunk nyuszi
fejet az ünnepi asztalra. Húsvéti képet színeztünk.
A Kistérségi gyermek és sportnapra készülődve ajándékgyártásba fogtunk az Alkotóházban, reméljük, sikerül örömet szerezni vele a
résztvevőknek, akik május 16-án lesznek a vendégeink.
Április 24-én papírgyűjtés lesz, ismét a NYUSZI feliratú konténerbe várjuk 07-17-ig a Stabil -sped telepén a papírt, aminek árát most
is kirándulásra szeretnénk fordítani.
Mindenféle titkos készülődéssel várjuk május 3-át, ekkor köszöntjük az anyukákat, nagymamákat.

KEDVES SZÜLŐK!
Az óvodásaink, a Mazsola és Nyuszi csoportosok május 3-án köszöntik az Édesanyákat, Nagymamákat.
Május 16-án az Óvodák Kistérségi Egyesületének keretén belül
rendezzük meg a sportos gyermeknapot, amelyen 11 település 365
nagycsoportos, iskolába induló gyermeke vesz részt. Üllést érte a
megtisztelő feladat, hogy fogadja a gyermekeket és tartalmas programokat biztosítson számukra. Kérek minden üllési embert, legyenek
elnézőek ezen a napon az utcán közlekedő gyermekekkel. Sokan segítenek ebben a feladatban, ki személyesen, ki felajánlás formájában.
Reméljük, a következő számban igazán jó dolgokról számolhatok be.
Az óvodában május 24-én tartjuk a Babóca és Cica csoport
anyáknapi köszöntőjét és egyben évzáróját is.
A két nagycsoport ballagása május 31-én kerül megrendezésre.
Köszönöm figyelmüket: Bezdány Zoltánné
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A NYÍREGYHÁZI MEGMÉRETTETÉS
Az idei első igazi tavaszi reggelen 2013.
április 12-én elindultunk Nyíregyházára az
országos matematikaverseny döntőjére. Az
előttünk lévő távolság nagy volt, de a társaság jókedvű és vidám, így igen gyorsan és
kellemesen telt az út.
A megnyitó előtt elfoglaltuk szálláshelyünket, majd a vacsora után városnézésre
indultunk.
Szombaton reggel izgatottan vártuk a
feladatsorokat, amik olyanok voltak, mint
amire gondolhattunk: „nehezek”.
A verseny után következett a kirándulás
legjobb része. A város vadasparkjába külön
busszal vitték a szervezők a versenyzőket, a
kísérő pedagógusokat és a szülőket. Szerencsére pont egy show műsorba csöppentünk,
ahol a fókák és idomárjaik kápráztatták el a
nézőket. A parkban sok különleges állatot
láttunk és a lámákat meg is etettük.

Este fizika kísérleteket nézhettünk, a legérdekesebb a rakéta kísérlet volt. A napot
az eredményhirdetés zárta, ahol megkaptuk
okleveleinket.
Vasárnap reggel indultunk haza. Fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk meg.
Köszönjük felkészítő tanárunknak, Maróti
Mihálynénak a sok biztatást, segítséget, jó
tanácsot és a velünk töltött időt a felkészülés
és a verseny ideje alatt.
Köszönet Nagy Attila Gyula polgármesternek és a képviselőtestület tagjainak,
hogy rendelkezésünkre bocsátotta az autót,
amellyel elutazhattunk. Hálásak vagyunk
Bálint Toncsi bácsinak, aki végigvezette
ezt a hosszú utat és mellette biztonságban
érezhettük magunkat. Reméljük máskor is
eljuthatunk a versenyre, ami egy életre szóló
élmény marad.
Fáncsik Krisztina 5. osztály

JÁTSSZUNK FIZIKÁT!
MARX GYÖRGY TISZTELETÉRE
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Csongrád megyei Csoportja és a Szegedi Tudományegyetem Fizikus Tanszékcsoportja 3 fordulós versenyt hirdet a
Délmagyarországban és a Délvilágban
fizikai kísérletekből Marx György tiszteletére, általános és középiskolás diákok
számára.
A verseny arra igyekszik ösztönözni az
általános és a középiskolás diákokat, hogy
fedezzenek fel érdekességeket 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 megfogalmazniuk. A saját
készítésű eszközök rajzai, fotói segítették a
megoldások értékelését.
A versenyre több mint 50 általános és
középiskolás diák küldött be megoldásokat.
A diákoknak Dr. Papp Katalin mesélt Marx
György professzorhoz fűződő emlékeiről,
majd Dr. Sós Katalin tartott előadást a Marx
professzor kezdeményezésére elindult országos radonmérési programról. Ezt követően
a feladatokat legjobban megoldó diákok
mutathatták be a kísérletes és történeti kérdésekre adott megoldásaikat. A díjazottak
listája a verseny honlapján található:
http://titan.physx.u- szeged.hu/
modszertan/jatsszunk_fizikat.html
A korábbi évekhez hasonlóan most is
indultunk a Játsszunk fizikát! nevű versenyen. Az elején, amikor a tanárnő kihirdette

a versenyt, több csapat is indult, de a végére csak négy csoport maradt. Ebből hármat
be is hívtak. A feladatlapokon mindig három
feladat és egy Marx Györgyről szóló kérdés
szerepelt. A kísérletek beküldéséhez 1-1 hetet kaptunk, néha keveselltük az időt, mert
más elfoglaltságaink is akadtak, de a végén
mindig sikerült beküldeni.
Április 5-én volt a Játsszunk fizikát! bemutató, a Szegedi Tudományegyetemen.
Papp Katalin egyetemi tanár – a verseny
főszervezője – tartott nekünk egy kis bemutatót Marx Györgyről. Utána Dr. Sós Katalin
a radonról tartott előadást, ami nagyon érdekes volt. Ezek után mi is bemutathattuk
kísérleteinket. A három üllési csapat mellett
volt budapesti, dunaújvárosi és más településekről érkezők is. Az üllési csapatok szépen szerepeltek.
Eredmények:
4. helyezést értek el:
Bálint István – Gyuris Imre
Kísérletük a tejtűzijáték volt.
3. helyezést értek el:
Nagy Máté – Nagy Martin
– Monostori Tibor Márk
Nekik Max Györgyről kellett
prezentációt bemutatniuk
Szintén 3. helyezést értek el:
Barna Réka – Lábas Kata
Kísérletük a jégbe vájt drót
„mini jégkorcsolya”
Nagyon jóleső érzés volt, hogy az
üllésieket már ismerősként fogadták a szervezők. Köszönjük szépen Tasi Zoltánnénak a
sok fáradozást és a felkészítést.

JEDLIK ÁNYOS
ORSZÁGOS

MATEMATIKAVERSENY
2012/2013
Ez a verseny komoly kitartást kíván a
versenyzőktől, mivel 50 összetett feladat
előzetes megoldásával és helyesírási felmérő lapok kitöltésével lehet nevezni a további
fordulókra.
Erre a versenyre több ezren neveznek hazánkból és a szomszédos országok magyar
lakta területeiről. A regionális versenyre
közel 1200 tanuló jutott be. Közülük évfolyamonként 50 tanuló kapott meghívást az
országos döntőre.
Iskolánkból 8 ötödik osztályos tanuló vállalta a komoly megmérettetést.
Szorgalmukat dicséri, hogy mind a 8 tanuló meghívást kapott a regionális versenyre. Ott számításos feladatokat kellett önállóan megoldani.
A regionális verseny legügyesebb résztvevői:
Német Kinga
Fáncsik Krisztina
Pintér Emese
Tisóczki Leila
Farkas Brigitta
Regionális verseny döntőjén kiemelkedő eredményt értek el: Német Kinga és
Fáncsik Krisztina, ők meghívást kaptak a háromnapos országos döntőre, Nyíregyházára.
A verseny 3 részből állt (8 órától 13
óráig):
„A” feladatsor: A”Mérünk és számolunk” 50 feladatának analógiájára készült
feladatsor.
„B” feladatsor”: Összetett számításos
feladatok
„C” feladatsor: Mérésen alapuló
feladatok+Helyesírási blokk
Az országos döntőre bejutott 2 tanuló 3
kiemelkedő díjat hozhatott haza.. A pénteki
megnyitón Német Kinga a verseny RÍMFARAGÓ ÁGÁBAN I. díjban részesült (Erre
a kategóriára február 10-ig lehetett nevezni
a versennyel kapcsolatos élmények verses
leírásával).
A matematika részben is szépen helytálltak az üllési lányok.
V. hely: Német Kinga
VII. hely: Fáncsik Krisztina.
A kiemelkedő eredménnyel kivívták
mindenki elismerését. Külön köszönjük az
Önkormányzat támogatását, hiszen csak így
juthattunk el Nyíregyházára.
Maróti Mihályné
felkészítő

Lábas Kata
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KAÁN KÁROLY TERMÉSZETTUDOMÁNYI
VERSENY 2013. ÁPRILIS 12.
Ez a verseny az 5. és 6. osztályosok között zajlott le. A verseny témája növény- és
állatismeret, Kaán Károly élete és a természetismeret tantárgy tananyaga. A versenyben segítségünkre volt a Természetbúvár
című újság Útravaló és Virágkalendárium
cikksorozata és a poszterek is. Ebben az
évben a verseny helyszíne a Juhász Gyula
Főiskolán kialakított Tudástár volt. A versenyszervezők kaláccsal és üdítővel fogadtak bennünket. A verseny 10 órakor kezdődött el. A feladatmegoldásra 70 perc állt

rendelkezésünkre. A feladatlapok leadása
után a kísérő tanárok elvonultak kijavítani
a dolgozatainkat. A versenyzők ebédre egy
hatalmas szendvicset kaptak. Az ebédszünet
után 2 foglalkozáson vettünk részt. Az első
a kémialaborban volt, ahol érdekes kísérleteket mutattak be nekünk. Nekem legjobban
az éghetetlen zsebkendő elnevezésű kísérlet
tetszett. A 2. foglalkozáson különleges állatokat és növényeket mutattak be. Simogattunk cápát (a bőrét), láttuk az egyik legveszélyesebb kígyót, a texasi csörgőkígyót

és a polip kisebb fajtáját. Mialatt mi az előadásokat hallgattuk kész lett a javítás is. Az
eredményhirdetésre 2 órakor került sor. Én
második lettem, de az elsőtől csak 1 ponttal
maradtam le. Az országos versenyen Ásotthalom képviseli megyénket. Köszönöm a
felkészítő tanáraimnak, Sárközi Emíliának és
Kocsisné Hecskó Ágnesnek a felkészítést.
Sok élménnyel gazdagodtam és jól éreztem
magam a felkészülés és a verseny során.

FONTOS SÁNDOR EMLÉKNAP
2013.04. 12-én rendezte meg iskolánk
névadójának tiszteletére a Fontos Sándor
Emléknapot. Összesen 10 községből 193
gyermek érkezett hozzánk. Igen népszerű az
iskolák részéről ez a nap. A művészpalántáknak ad bemutatkozási lehetőséget, ahol
szakmai zsűri értékeli a munkájukat és iránymutatást ad a továbbfejlődésükhöz.
A díjazott tanulók értékes jutalmakkal
térhettek haza. Ezen a napon bonyolítottuk le
a területi Petőfi-szavalóversenyt is. Az eredményeket táblázatban foglaltuk össze.
Köszönöm a szervező kollegáknak a közreműködést és az Üllés Nagyközségi Önkormányzat támogatását.
Sárközi Emília

tagintézmény-vezető
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RAJZ

ÉN ÉS A

MATEMATIKA…

VERSILLUSZTRÁCIÓ
helyezés

név

település

felkészítő tanár

1.

Gubicz Kata

Mórahalom

Koisné Kőrösi Rozália

2.

Kása Kornél

Üllés

Csóti Zoltán

3.

Tanács Patrik

Ruzsa

Varga Enikő

MESEILLUSZTRÁCIÓ
helyezés

név

település

felkészítő tanár

1.

Hódi Ádám

Üllés

Ótottné Vörös Zsuzsanna

2.

Stana Andrea Roxána

Mórahalom

Koisné Kőrösi Rozália

3.

Krisztin Gergő

Ruzsa

Varga Enikő

helyezés

név

település

felkészítő tanár

1.

Takács Diána

Domaszék

Viplakné Pásti Mária

2.

Pintér Dóra

Domaszék

Viplakné Pásti Mária

3.

Patik Rebeka

Zsombó

Zsírosné Vass Judit

SZERKESZTÉS

CSENDÉLET
1.

Tóth Hajnal

Mórahalom

Koisné Kőrösi Rozália

2.

Kiss Lúcia

Zákányszék

Kovácsné Szabó Zsuzsanna

3.

Bakó Luca

Zsombó

Faragó Gabriella

TERÜLETI PETŐFI-SZAVALÓVERSENY
EREDMÉNYEI
5.-6. osztály

versmondó

település

felkészítő tanára

I. hely

Szekeres Laura

Algyő

Újváriné Lőrincz Tünde

II. hely

Bodó Eszter

Ásotthalom

Szabóné Tanács Jolán

III. hely

Bura Beatrix

Algyő

Újváriné Lőrincz Tünde

7.-8. osztály

versmondó

település

felkészítő tanára

I. hely

Berkó Tamás

Ásotthalom

Dukai Klára

II. hely

Tóth Adrienn

Algyő

Ficsorné Réti Emese

III. hely

Magó Boróka

Domaszék

Huszár Judit

ISKOLAI HÍREK

A következő tanévre 37 első osztályos óvodás iratkozott be, ami azt jelenti, hogy két
első osztályt tudunk indítani, hozzájuk egy napközis csoport kapcsolódik. 2013. 08. 31-ig
43 óvodás tölti be a 6. életévét, közülük még nyolc kispajtás az óvodában maradt, hogy az
iskolakezdése jövőre zökkenőmentes és kudarc nélküli legyen.
2013. május 7., 8., és 9. az általános iskolai szülői értekezletek időpontjai. Három napot
szeretnénk biztosítani arra, hogy minden szülő részt tudjon venni rajta és hasznos információkkal térhessen haza gyermekével kapcsolatban.
Sárközi Emília
tagintézmény-vezető

Még pelenkás baba voltam,
de már 10-ig számoltam,
gördeszkával ha elestem,
pont háromszor újrakezdtem.
Mikor aztán elsős lettem,
a matek lett a kedvencem;
Számok, számok, gyertek gyorsan,
tudom, hol álltok a sorban!
Kis korongok, pirosak, kékek,
más utálja, nekem szépek,
logikai lapok hada,
színek, formák szép halmaza.
Összeadunk, osztunk, szorzunk
körzőzünk és vonalzózunk,
csupa izgalom az óra,
megyek fakultációra.
Leckével ha készen vagyok,
külön feladatsort kapok
s ha azzal is készen vagyok,
szombatra szorgalmit kapok.
Tanár néni lelkes nagyon,
s ha megoldást otthon hagyom,
mosolyogva annyit mond csak:
„Semmi baj, holnapra hozzad!”
Gyűlnek a megoldó lapok,
ha hibátlan, csokit kapok,
tanár néni szeme ragyog,
én meg nagyon boldog vagyok.
Ha nézek csak, mint hal a tálon,
s a logikát nem találom,
leül mellém tanár néni
s a megoldást elmeséli.
Sok köszönet, hála érte,
a fáradtságot mind megérte,
jött a területi verseny,
az I. helyezést megnyertem.
Idén aztán felsős lettem,
a matek maradt a kedvencem,
új lett a tanár néni,
minden más maradt a régi.
Becsüljük a kerületet,
űrmértéket, területet,
számoljuk a hasáb felszínt
mind szeretem, mint a tejszínt!
Erzsike néni mutatja,
ha a törtet törttel összeadja,
mi változik és mi marad,
és az egész az hány darab.
Törtet, törttel osztunk, szorzunk,
reciprokkal foglalkozunk,
és úgy fekszek le aludni,
milyen jó már ennyit tudni!
Minden napra jut matekból,
hogy ki ne essünk a gyakorlatból,
mert én és még néhány társam
délután az iskolában,
tanár nénivel mérünk és számolunk
lelkesen,
hogy jól szerepeljünk a Jedlik Ányos
versenyen!
Német Kinga
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Klasszikus szólóhangszer I. korcsoport

Népi szólóhangszer

I. helyezett:

I. helyezett:

Kálmán Virág

Zsombó

Felkészítő tanára: Huszár Emőke

Kálmán Richárd

Zsombó

Felkészítő tanára: Huszár Emőke

II. helyezett:
Soós Judit

Üllés

Felkészítő tanára: Tóth Zsuzsanna

Szél Orsolya

Zsombó

Felkészítő tanára: Elekné Sándor Szilvia

Szalóky Mercédesz Lara

Domaszék

Felkészítő tanára: Lázity Natália

Daka Zsófia

Zákányszék

II. helyezett:
Németh Dávid

Zákányszék

Domaszék

Felkészítő tanára: Lázity Natália

Földi Sarolt Csenge

Zsombó

Felkészítő tanára: Hegedűs Károlyné
Különdíj:

Fodor Márk

Bordány

Felkészítő tanára: Januj Jánosné

III. helyezett:
Mészáros Gergő

Bordány

Felkészítő tanára: Peténé Füzesi Márta
Népi ének

III. helyezett:
Sefcsik Janka

Felkészítő tanára: Januj Jánosné

I. helyezett:
Bacsa Flóra

Zsombó

Felkészítő tanára: Kremper-Kerekes
Enikő

Hajda Csenge

Zsombó

Felkészítő tanára: Kremper-Kerekes
Enikő

Felkészítő tanára: Peténé Füzesi Márta

II. helyezett:

Klasszikus szólóhangszer II. korcsoport

Hegedűs Anna

Zsombó

Felkészítő tanára: Kremper-Kerekes Enikő

I. helyezett:

Nacsa Vivien

Bordány

Felkészítő tanára: Peténé Füzesi Márta

Kocsispéter Máté

Forráskút

Felkészítő tanára: László János

Czékus Csanád

Bordány

Felkészítő tanára: Farkas Mátyás

Szabó Elizabet

Üllés

Felkészítő tanára: Januj Blanka

Jáger Boglárka

Ruzsa

Felkészítő tanára: Deák Tibor

Balázs Réka

Bordány

Felkészítő tanára: Peténé Füzesi Márta

III. helyezés

Különdíjban részesült:

II. helyezett:
Bátki Fazekas Ilona

Zsombó

Felkészítő tanára: Hegedűs Károlyné

III. helyezett:
Dudás Gergő

Forráskút

Gárgyán Doroti

Zsombó

Felkészítő tanára: Kremper-Kerekes
Enikő

Turcsik Anikó

Bordány

Felkészítő tanára: Peténé Füzesi Márta

Maróti Nikolett

Zsombó

Dicséretben részesült:

Felkészítő tanára: László János

Kiss Renáta

Forráskút

Felkészítő tanára: Kálmán Zita

Ótott-Kovács Dóra

Ruzsa

Felkészítő tanára: Deák Tibor

Felkészítő tanára: Kremper-Kerekes
Enikő

Kamarazene
I. helyezett:

Népi kamarazene
I. helyezett:
Palánta banda

Zákányszék

Felkészítő tanára: Januj Jánosné

Csicsergő együttes

Forráskút

Felkészítő tanára: Januj Blanka

Zsongó énekegyüttes

Zsombó

Felkészítő tanára: Kremper-Kerekes
Enikő

II. helyezett:
Katica együttes
Üllési Királydinnye
Citerazenekar gyermek
csoportja

Forráskút

Felkészítő tanára: Januj Blanka
Felkészítő tanára: Tanács Zoltán,
Hunyadvári István

Üllés

III. helyezett:
Tücsök citerazenekar

Zákányszék

Felkészítő tanára: Januj Jánosné

Csicsóka énekegyüttes

Zsombó

Felkészítő tanára: Kremper-Kerekes
Enikő

Hódi Krisztina
Lajkó Borbála

Üllés

Felkészítő tanára: László János

Kardos Lili
Ördögh Anett

Domaszék

Felkészítő tanára: Greksa László

III. helyezett:
Kálmán Felícia
Takács Andrienn

Felkészítő tanára: Elekné Sándor Szilvia
Különdíj:

Kálmán Virág
Kálmán Patrícia

Zsombó

Felkészítő tanárok: Elekné Sándor Szilvia
Huszár Emőke

Galzó Dorka
Nagy-Kardos Réka

Forráskút

Felkészítő tanárok: Elekné Sándor Szilvia
Huszár Emőke

Vajner Vivien
Tomaschik Szabina
Molnár Gabriella
Nagy Zsanett

Forráskút

Felkészítő tanára: Kálmánné Mucsi
Ildikó

Dicsérő oklevélben részesült
Vajner Vivien
Tomaschik Szabina
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Zsombó

Forráskút

Felkészítő tanára: Kálmánné Mucsi
Ildikó

www.ulles.hu

LÚD TOLL
LUSTA EMBER IMÁJA

CSAK ADDIG MENJ HAZA...

Add meg uram a mindennapi kenyerem
De ne legyen kérges érte a tenyerem
Mellé valót is adjál, kolbászt, meg sonkát
Utána meg jó bort, meg pálinkát.

Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Amíg örülni tudsz a suttogó fáknak,
Amíg könnyes szemmel várnak haza téged,
Amíg nem kopognak üresen a léptek...

A pénztárcám is üres, töltsd fel azt is kérlek
Jövő hónapban csizmát is adj nékem.
Ha ezeket megkapom, többet már nem kérek
Egyenlőre ennyivel pár hónapig beérem.

Csak addig menj haza, amíg haza mehetsz,
Amíg neked suttognak a hazai szelek.
Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak,
Nem engednek tovább, vissza - visszatartanak!

Válasz:
Hiába vársz te mindennap csodára
Ha délig is heverészel az ágyban
Utána megint estig a kocsmába’
A család meg várjon a sorára.

Két karod kitárva - ahogy a szél is neki fut a
fáknak Vállára borulhatsz az édesanyádnak!
Elmondhatod neki a JÓT, de a rosszat el Ne

MONDD!
Ne tetézd azzal nagy kazlát a gondnak!
S ha majd az a ház már nem vár haza téged,
Mikor üresen kopognak a léptek,
Amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak,
Akkor is majd vissza, haza visz a vágyad...
Amíg azt a kaput sarkig tárják érted,
Amíg nem kopognak üresen a léptek,
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Míg vállára borulhatsz az...
ÉDESANYÁDNAK !
(Feinek György)

Csodák nincsenek hiába vársz rá még.
A sült galambok nem röpködnek rég.
Fogd meg magadnak azt a galambot.
Utána boldog leszel Te is és a családod.
Juhász Sándor

MÁJUSI VARÁZS...
Bódító illattal,
Virágon, kiskertben,
Varázsló mámorban,
Lágy szellő meglibben.
Füttyentve sok madár,
Trillázva énekel,
Őz szökell, meg-megáll,
Zöld fűben nyúl fülel.
Virágzó faágon,
Méh, darázs zümmögőn,
Párok a padokon,
Szerelmet sejtetőn.
Hal csobban víz tükrén,
Megcsillan száz napfény,
Szél zizzen sás alján,
Mit mesél ? Hallod tán?
Illatos, bódító,
Füttyentve trillázó,
Méhektől zümmögő,
Szerelmet sejtető,
Élettől lüktető,
Oly vidám,
Oly csodás,
E májusi varázs...
Simonné D. M.
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ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

LIVELLO
RUHÁZATI
VÁSÁR!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép következő számának lapzártája:
2013. május 17-én, pénteken lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál, vagy a Déryné Kulturális Központban Nagy Róbertnél személyesen, illetőleg a balogh.marta@ulles.hu vagy a rendezveny@
ulles.hu e-mail címen lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük,
a határidő betartását.
Köszönjük!

CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
Havancsák Istvánnak és Paprika Ágnesnek
2013. március 08-án 2700 grammal
Vivien Boglárka nevű,

Várunk minden kedves
vásárlót!

Rostás Jánosnak és Csáki Alexandra Nikolettnek
2013. április 12-én 3420 grammal
Lilien nevű gyermeke született.
Patyik Péternek és Csukonyi Zsuzsannának
2013. április 12-én 3030 grammal
Dominik nevű gyermeke született.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk
a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Kálmán Tamás bordányi és Farkas Baráti Beatrix üllési lakosok
2013. április 20-án,
Jáger József és Szunyog Szilvia Katalin üllési lakosok 2013.
április 20-án házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
K. Tóth János március 1-jén (élt 84 évet),
Nagypál Imréné (szül: Illés Etelka) április 7-én (élt 87 évet)
Patik Antal április 12-én (élt 86 évet)
Csongrádi Józsefné (szül: Borbola Mária) április 15-én (élt 84
évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Üllésen, a Napos Piacon
május 10-én pénteken
8-17 óráig.
Vásároljon közvetlenül
a gyártótól!
Női nyári kosztümök,
nadrágok, szoknyák,
blúzok és felsők.

Kismamáknak biztonsági öv terelő elérhető áron.
Érd: 20/382-9995 (17 ó után)

TAVASZI AJÁNLAT
TÁPOK: baromfi-, sertés-, kutya-, macskatáp
Zsákolt szemes termények, darák, koncentrátumok,
takarmány-kiegészítők

TŐZEG ÉRTÉKESÍTÉS:
–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

PB GÁZPALACK CSERE
Előjegyzést veszünk fel napos csibére, valamint vörös tojó és
nagytestű fehér tyúkra

TELJES KÖRŰ MEZŐGAZDASÁGI GÉPI SZOLGÁLTATÁS:
- tárcsázás, szántás, vetés, trágyaszórás stb.
Igény szerint házhoz szállítást is vállalunk.
Nagy Gyula Vegyeskereskedése
Üllés, Dózsa György u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

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

