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Ruzsa Magdi
élő koncertje
Ocho Macho

élő koncertje

Mulassunk

Kaczor Ferivel
3+2 együttes

Fonó néptáncegyüttes

30éves jubileumi koncertje

Fogathajtás

A Nyárindító napok keretében

Babakocsis
felvonulást tartunk
2014. május 31.-én, szombaton.
Program:

15 óra 30 perc - J\OHNH]ĞD]
Üllés, Radnai utca 2 szám alatt

15 óra 45 perc Babakocsis felvonulás
útvonal: Dorozsmai út, Piac utca, Vásár tér

yUiWyONp]PĬYHVIRJODONR]iVpVDUFIHVWpV
a Gyermekvilág sátornál
Sok szeretettel várunk mindenkit:
EDEDNRFVLEDQ OĞ J\HUPHNHW QDJ\REEDFVND
ovisokat, iskolásookat pV pUGHNOĞGĞ J\HUHNHNHW
akik játék babakocsijukban saját babáikat
tudják tolni pV SHUV]H LGĞVHEEHNHW V]OĞNHW
QDJ\V]OĞNHWDNLN~J\JRQGROMiNKRJ\

a család
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érték, a gyermek nevelése öröm!

www.ulles.hu

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT







NYÁRINDÍTÓNAPIELSZETES



IfjúságiSakkverseny





2014.05.30.Péntek14.30–16.00óráig

 Helyszín:FontosSándorÁltalánosIskola



 Vezeti:SeresLajos
FelnƅttSakkverseny



2014.05.31.Szombat09.00órától



 Helyszín:DérynéKulturálisKözpont



 Vezeti:GáborGézaTel:06Ͳ70/515Ͳ6934


FalukerülƅKerékpártúra

2014.05.31.Szombat09.00órától







 Gyülekezƅ:DérynéKulturálisKözpont



 Láthatóságimellénythozzmagaddal,viselésekötelezƅ!




 Jelentkezés:TóthErika Tel.:06Ͳ20/500Ͳ1670


Asztaliteniszverseny 2014.05.31.Szombat09.00órától



 Jelentkezésahelyszínen



 Helyszín:FontosSándorÁltalánosIskola












 Vezeti:CzékusLászló


„Öregfiúk”foci

2014.05.31.Szombat09.00órától



 Helyszín:Mƾfüvespálya



 Nevezésidíj:2.000,Ͳhelyszínenfizetendƅ



 Jelentkezés:LapuCsabaTel.:06Ͳ30/446Ͳ0982
Borverseny

A mintákat 2014.05.29. (csütörtök) 8 órától 2014.05.30. (péntek) 12 óráig lehet leadni 2db 0,75 literes átlátszó
üvegben, Üllésen a Déryné Kulturális Központban.
Minták leadása 2014.05.29. csütörtök 08.00 órától - 2014.05.30. péntek 12.00 óráig
Közönség-kóstoltatás 2014.05.31. szombat 16.00-18.00 óráig Napos Piac
Eredményhirdetés 2014.06.01. vasárnap 13.00 órától Vásártér
Információ a 06-30/506-3159-es telefonszámon a Déryné Kulturális Központban kérhetĘ

MINDEN ÉDESANYÁT, NAGYMAMÁT
EZZEL A SZÉP VERSSEL KÖSZÖNTÜNK:

HÁLAADÁS
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat
Dsida Jenő

Üllés Nagyközségi Képviselőtestület soros ülését április 9-én
tartotta.
A képviselők döntöttek:
– a Képviselőtestület által – a 2013. évet érintő - átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolók elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat éves ellenőrzési jelentéséről, az Üllési Polgármesteri Hivatalnál és költségvetés intézményeinél 2013. évben elvégzett ellenőrzési tapasztalatairól készült beszámoló elfogadásáról,
– a Dorozsmai út 53. és a Radnai utca 2. szám alatti iskolaépületek intézmények használatbavételével kapcsolatos Megállapodás
felülvizsgálatáról. A képviselők a 10/2013.(I.24.)önkormányzati határozattal elfogadott megállapodást felülvizsgálták és azt változatlan
tartalommal jóváhagyták,
– a június 1-jével, a kétcsoportos bölcsőde nyitásával életbe lépő
– intézményi szakmai program elfogadásáról,
– egy a közbiztonság javítását célzó pályázat benyújtásáról, a
szükséges önerő biztosításáról (nyertes pályázat esetén egy korszerű
kamerarendszer kiépítése valósul meg a településen),
– az Üllési Önkormányzati Konyha intézményvezetői megbízásáról
(az intézményvezető bemutatkozását e lapszámban olvashatják),
A képviselők 528 381 ezer Ft bevételi főösszeggel, illetőleg 501
524 ezer Ft kiadási főösszeggel jóváhagyták a 2013. évi zárszámadást.
A testület hatályon kívül helyezte a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról szóló 5/2012.
(III.09.)önkormányzati rendeletet, és azonos tárgykörben új rendeletet alkottak. (a szociális étkeztetés térítési díj változásáról e lapszámban olvashatnak).
A képviselők zárt ülés keretében áttekintették az Üllési Önkormányzati Konyha – étkezési térítési díjhátralékról szóló tájékoztatóját. A testület elrendelte a díjhátralékosok felszólítását azzal, hogy
2014. április 30-ig rendezzék hátralékukat. Amennyiben a hátralékrendezés nem történik meg a megadott határidőig, úgy az étkezési
szolgáltatásuk haladéktalanul beszüntetésre kerül.
(a Képviselőtestület előterjesztéseit a www.ulles.hu honlapon a
Képviselőtestület menüpont – Képviselőtestület jegyzőkönyvei 2014.
link alatt – az április 9-i mappában olvashatják)
Nagy Attila Gyula
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2014. május 14-én (szerdán) 16 órakor ülés tart a hivatal Házasságkötő termében, melyre
meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1)A községben közüzemi szolgáltatást végző cégek tevékenységének áttekintése
2)Díszpolgári Cím adományozása (zárt ülés)
3)Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

EGYESÜLETI HÍREK!!
A Mozgáskorlátozott Egyesület Üllési csoportjának összejövetele
(minden hónap második péntekén) május 9-én, pénteken 15 órakor
kerül megrendezésre a Déryné Kulturális központban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021
Hamarosan elindul a beruházás
kivitelezése
A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás támogatást nyert
a „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” elnevezésű beruházásra. A projekt célja Ásotthalom, Bordány, Domaszék,
Forráskút, Mórahalom, Pusztamérges, Ruzsa,
Öttömös, Üllés és Zákányszék települések vízminőség-javító fejlesztése, a vízhálózat részbeni rekonstrukciójával és fejlesztésével.
A projekt nettó összköltsége 4 248 192 808,Ft, melyből csak 1 249 410,- Ft önerőt kell a
tagönkormányzatoknak biztosítani. A beruházás az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társﬁnanszírozásában, az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg az Aquaproﬁt
– Bauszer Konzorcium kivitelezésében.
Üllés területén várhatóan 2014 májusában
veszi kezdetét a vízellátó hálózat rekonstrukciója és a fejlesztési munkálatok kivitelezése,
azonban ezen időpontot nagyban befolyásolja
a vízjogi létesítési engedély megszerzése. A kivitelezés szigorú szabályrendszer betartásával, szakértő mérnökök műszaki ellenőrzése
mellett valósul meg.
A magas hálózati veszteségek, csőtörések
miatt egyes utcákban szükségessé vált a nem

megfelelő műszaki állapotú vezetékek cseréje, a csatlakozó házi bekötésekkel együtt. A
rekonstrukciós munkálatok során a nagyobb
üzembiztonság, és a mechanikus hálózattisztítás lehetőségének érdekében egyes hálózati csomópontok is átépítésre kerülnek,
a tűzbiztonság növelése érdekében pedig új,
földfeletti tűzcsapok létesülnek.
A beruházás rekonstrukciós munkáinak keretében Üllés település tekintetében az alábbi
utcákat érinti a kivitelezés: Víztorony utca,
Dorozsmai út, Huszár utca, Székely utca, Szabadság tér, Fogarasi utca.
A hálózatfejlesztés során a jelenleg ellátatlan
Siposmalom-tanyaközpont külterületi településrészeinek vonatkozásában vízellátó hálózat
kerül kiépítésre, melynek eredményeként biztosított lesz a megfelelő vízszolgáltatás a település ezen részén is.
A tervezett vezetékek az alábbi utak mentén
épülnek: Kiskunhalasi út, Dorozsmai út, Vásártér utca, Víztorony utca
A beruházás során az üllési vízmű telepen új,
az Európai Unió előírásainak megfelelő minőségű ivóvizet produkáló vízkezelési technológia kerül kialakításra, mellyel összefüggésben
új üzemviteli épület készül, a biztonságos vízellátás érdekében egy új víztároló medence is

épül, valamint a jelenleg üzemelő ivóvíztermelő kút melléfúrással történő felújítása fog
megvalósulni.
A kivitelezési munkák végzésekor ﬁgyelmet
fordítunk arra, hogy a település megszokott
rendjét a lehető legkevésbé zavarjuk, azonban
az érintett területeken elkerülhetetlen a vízfogyasztás rövid idejű, 1-2 órás korlátozása, valamint a közlekedés átmeneti akadályoztatása.
A teljes projekt (10 település) próbaüzemmel
együtt a tervek szerint 2015. május 31-én fejeződik be.
A lakosság folyamatosan tájékoztatást kap a településeken megjelenő helyi újságokból, illetve
a kivitelező szórólapon értesíti - 1 héttel a munkák megkezdése előtt - az érintett utca lakóit.
A munkálatok során okozott kellemetlenségekért ezúton is elnézésüket és türelmüket
kérjük!
További információ:
– Üllés Nagyközség Önkormányzata:
+36 62 282 122
– Kivitelező részéről: +36 20 294 1960
– Projektmenedzsment: +36 20 561 4771
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI

KISÁLLATVÁSÁR ÜLLÉSEN

A tavasz beköszöntével megkezdtük az intézmény szebbé
tételét, virágokat ültettünk át,
üvegfestéssel készített matricákkal dekoráltuk az ablakokat,
ajtókat a húsvétra hangolódva.
A szép napos időben az idősek
szívesen sétálnak, beszélgetnek
a teraszon, ahová már kihelyeztük a kerti bútorokat is. A
húsvéti előkészület nem múlhat
el tojásfestés nélkül, így szebbnél-szebb tojásokat készítettek a
nappali ellátásban résztvevők. Volt köztük festett, fonállal díszített,
különböző anyagokkal bevont, és akasztóval ellátott tojás, melyből
mindenki vihetett haza lakásának díszítésére is.
Házi könyvtárunk bővül számos hasznos könyvvel: verses kötetekkel, regényekkel, vicc gyűjteménnyel, ismeretterjesztő és kézműves könyvvel, melyet az időseink olvashatnak, valamint igény
szerint felolvasás útján meghallgathatnak. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani a szép könyvekért Fodor Jánosnénak.

Üllésen a Kisállatvásár május 10én szombaton 7-12 óráig kerül megrendezésre.
A vásár helyszíne a Napos Piac
melletti Vásártér.
A piacon megtalálhatók 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.

Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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HASZNÁLTCIKK PIAC!
Üllésen a kisállatvásárral egyidejűleg – a Vásártéren – Használtcikk piac lesz.
Akinek van megunt, feleslegessé vált holmija, az azonnal csomagoljon és szombaton reggel hozza ki a piactérre. Hozhattok bármit: pl: könyvet, játékot, ruhát, kerékpárt, műszaki cikkeket stb.
A piaci árusítás ingyenes.

www.ulles.hu

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJVÁLTOZÁSOK
2014. május 1. napjával módosulnak
a szociális étkeztetés igénybevételéhez kapcsolódó jövedelemhatárok és intézményi
térítési díjak.
A képviselőtestület a módosításról az
április 9-i testületi ülésén az alábbiak szerint
döntött:
A szociális étkeztetés személyi térítési
díja differenciáltan kerül megállapításra az
alábbiak szerint:
a) Ha az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb öszszegének 110 %-át (31.350 Ft-ot), a térítési
díj: 20 Ft + ÁFA
b) Ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110-180
%-a (31.350 Ft – 51.300 Ft) között van, a térítési díj: 170 Ft+ÁFA,

c) Ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át
( 51.300 Ft - ) meghaladja: 312 Ft+ÁFA.
Az étel kiszállítása esetén a személyi
térítési díj az eddig 50 Ft–ról 70 Ft-ra emelkedik. Ha az étel kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak
egy személyre lehet megállapítani.
Az étkezési díj módosítását a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. november 29-én tartott ellenőrzése nyomán kellett megtenni. Az önkormányzat által meghatározott intézményi
térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami
hozzájárulás különbözetét – ami a számítások alapján, jelen esetben 312 Ft + ÁFA.

Az önkormányzat május 1-jétől a fenti a)
és b) pontban meghatározott kisebb összegű térítési díj (20 Ft+ÁFA és 170 Ft+ÁFA)
kompenzációját saját költségvetése terhére biztosítja.
A szociális étkeztetés feltételei a Képviselőtestület „A személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési
díjáról” szóló 6 /2014.(IV.10.) önkormányzati
rendeletében kerülnek szabályozásra. A rendelet teljes szövege a http://www.ulles.hu/
rendeletek link alatt található meg, valamint
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, Ügyfélszolgálatán és Titkárságán.
Dr. Sugár Anita
jegyző

KEDVES ÜLLÉSI LAKOSOK!
Szeretnék Önöknek
bemutatkozni, mint az
Üllési Önkormányzati Konyha új vezetője.
Fodorné Bodrogi Judit vagyok. Magamról
csak annyit szeretnék
mondani, hogy általános iskolába Újszentivánon jártam, majd
Szegeden tanultam tovább, későbbiekben
ott is dolgoztam – 1997. óta élek ezen a
településen. Idejöttem férjhez, társam Fodor Attila. Házasságunk gyümölcse két

gyönyörű lányunk, Beáta 16 éves, Judit 13
éves.
A gyes lejárta után a mára már megszűnt
üllési ÁFÉSZ egységénél helyezkedtem el
először, mint alkalmazott, majd 2006-tól mint
egyéni vállalkozó kezdtem el dolgozni. Üzemeltettem a „19-es Mini ABC”-t Párommal
és Kollegáinkkal több mint 7 éven keresztül.
Ez év februárjától kaptam lehetőséget, a
közétkeztetés vezetésére. Számomra ez igen
nagy megtiszteltetés és kihívás is egyben,
de bízom benne, hogy eddigi tapasztalataimat hasznosítva el tudom látni e feladatot

és méltó utódja leszek elődömnek Illésné
Farkas Klárikának. Neki ezúton is szeretném
megköszönni a segítséget, a sok jó tanácsot
és türelmet, amit a betanításomkor tanúsított.
Szerencsémre, egy olyan modern, felújított intézmény vezetését bízták rám, ahol
nem csak az eszközök uniós szintűek, hanem
a dolgozók hozzáállása, segítő készsége is
elismerésre méltó. Célom egészségeset, finomat főzni.
Tisztelettel : Fodorné Bodrogi Judit

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÁPRILIS 6-I
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

Az országgyűlési képviselők választásán 2563 üllési választópolgár szavazhatott. Szavazóként a három szavazókörben összesen 1336 fő
jelent meg, ez 52 %-os részvételt jelent. Az 1. számú szavazókörben 867 választópolgárból 342 fő szavazott, a 2. számú szavazókörben 869
főből 524 fő jelent meg, a 3. számú szavazókörben 827 választópolgárból 470 szavazott. Az 1. szavazókörben 5, a 2. szavazókörben 8, a 3.
szavazókörben 3 érvénytelen leadott szavazat volt.
Az alábbi táblázat a pártokra leadott szavazatok megoszlását mutatja:
Pártlista neve
FIDESZ-MPSZ, KDNP
Jobbik Magyarországért Mozgalom
MSZP, Együtt-a korszakváltók pártja, DK,PMP,MLP
Lehet más a politika
Jólét és szabadság demokrata közösség
Seres Mária Szövetségesei
Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt
Együtt 2014 Párt
Zöldek Pártja
A haza nem eladó mozgalom párt
Magyar Munkáspárt
Közösség a társadalmi igazságosságért néppárt
Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja
Sportos és egészséges Magyarországért Párt
Magyarországi Cigánypárt
Új Dimenzió Párt

Leadott érvényes szavazatok száma szavazókörönként
1. sz. szavazókör
2. sz. szavazókör
3. sz. szavazókör
170
279
216
84
112
116
53
75
89
24
24
31
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
2
9
2
3
3
1
2
2
2
1
2
1
Helyi Választási Iroda
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TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!
Az idén is május 01-én kerül megrendezésre horgászversenyünk, melyre ez úton is
minden tagunkat meghívunk és várunk.
A versenyen idén az üllési Árpád Horgászegyesület tagjai mellett külsős tagok
is részt vehetnek!
A vezetőség a versennyel kapcsolatban,
az alábbiakban egyezett meg:
1./ A versenyt két kategóriában hirdetjük meg:
– Felnőtt, melynek nevezési díja: 1.000 Ft;
– Gyermek, melynek nevezési díja: 500 Ft;
Az eredményhirdetésnél is e két kategóriában kerülnek a díjak kiosztásra.
2./ A versenyen a horgászrendünkben meghatározott két bot és botonként három horog
használata engedélyezett a felnőtt kategóriában, a gyerekeknél egy bot használata lehetséges. Minden fogott hal beleszámít a
versenyen az értékelésbe!
3./ A verseny időrendbeli beosztása:
– 6.00-tól gyülekező
– 7.00-kor sorsolás
– ½ 8-kor a helyek elfoglalása

1%
A 2013. évi személyi jövedelemadó
1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére
ajánlhatja fel a lakosság:
– 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: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06

MÁSODIK I %
Ha a 2013. 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.)
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– 8.00-kor a verseny kezdete
– 12.00-kor a verseny vége, mérés
– Eredményhirdetés.
4./ A versenyt követően az Egyesületünk
tagjai részére a fogott halakból horgászrendünkben előírt mennyiség elvihető, melyet a
fogási naplóba be kell vezetni!
5./ A nevezési határidő az Egyesületünk
tagjainak április 20-ig. Ettől az időponttól kezdve várjuk a további nem Egyesületünk tagjainak jelentkezését is. A
résztvevők száma maximálisan 60 fő!
6./ A tóparton a verseny ideje alatt egyéb tevékenység (pl: versenyen kívüli horgászat) nem
lehetséges!
7./ Az előzetes nevezéseket személyesen vagy telefonon Megyeri Istvánnál
(+36/30443-4099) lehet leadni.

ZÖLDSZÁM - SZENNYVÍZ,
CSATORNÁZÁS
Szennyvíz-csatornázás ügyében az alábbi zöld számon ingyenes kaphat segítséget,
felvilágosítást, tájékoztatást:
06-80/621-128
Forrás-4 Szennyvíz- Közmű Önkormányzati Társulás

Üllés, 2014. április 3.
Vezetőség
Üllés ÁRPÁD Horgászegyesület
6794 Üllés, Dorozsmai út 48
Tel: 62/582-040, Fax: 62/582-041

TISZTELT SERTÉSTARTÓ!
Értesítem, hogy dr. Kardeván Endre
országos főállatorvos 2014. április 3-án kiadott utasításával elrendelte Magyarország
Nemzeti PRRS Mentesítési Tervének végrehajtását. E terv megvalósításának eredményeképpen hazánknak az Európai Unióban az
elsők között egy olyan fertőző sertésbetegségtől sikerül majd megszabadulnia, amely a
sertésállományban hosszú évek során több
százmillió forintos kárt okozott.
A PRRS betegségtől való mentesítés
végrehajtásának alapja a Vidékfejlesztési Miniszter 3/2014.(I.16.)VM rendelete,
amelynek címe: „A sertésállományoknak a
sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről”.
Néhány sorban szeretnénk összefoglalni
az Ön számára fontos teendőket, amelyek
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy sertésállománya elnyerje és megőrizze ettől a jelentős
gazdasági kárt okozó fertőző betegségtől
való mentességét:
– első lépésként állatorvosa által elvégzett vérvizsgálattal meg kell állapítani az Ön
állományának kárt okozó fertőző betegségtől
való mentességét a PRRS betegségtől;
– ezen vérvizsgálat díjazását az állam
átvállalja, így ez az Ön részére sem a vérvétel sem a vérminta laboratóriumi vizsgálata
költséggel nem jár;
– állományában az esetleges további
teendőket ezen vérvizsgálat eredményétől
függően a járási állategészségügyi hivatal
fogja a nemzeti mentesítési terv alapján
meghatározni;
– bármilyen ezzel kapcsolatos kérdés

esetén kérje az állományt ellátó állatorvos
szakmai segítségét;
– ne felejtse minden egyes alkalommal,
ha állományából állatot akar eladni, vagy
bármely más helyről (még ha rokontól, baráttól is) vásárolni, értesíteni állatorvosát;
– piacon, vásáron csak állatorvos által
igazoltan PRRS mentes állományból származó sertést vásároljon;
– kérje el a termékenyítő kan tulajdonosától annak igazolását, hogy az állat állatorvos által igazoltan PRRS mentes állományból származik;
– ha mesterségesen termékenyíti kocáit,
kocasüldőit mindig kérjen hatósági állatorvosi igazolást arról, hogy a sperma engedélyezett mesterséges termékenyítő állomásról
származik;
– ha mesterségesen termékenyíti kocáit,
kocasüldőit mindig kérjen hatósági állatorvosi igazolást arról, hogy a sperma engedélyezett mesterséges termékenyítő állomásról
származik;
– emlékezzen rá, hogy a PRRS elleni vakcinázás tilos az Ön állományában.
Annak érdekében, hogy folyamatos
hosszú évekig élvezze e fertőző betegségtől
mentes állománya jobb teljesítőképességét,
bármely kérdés esetén forduljon bizalommal
állatorvosához.
Köszönjük, hogy segít megteremteni és
megőrizni Magyarország sertésállománya
mentességét a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS).
Dr. Tóth Erika
Járási főállatorvos

www.ulles.hu

A NAPRA FORGÓ
A Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft
munkatársai megváltozott munkaképességű
személyek számára adnak segítséget az álláskeresésben. Továbbá támogatást nyújtanak
a munkába állásban és a munkahelyi beilleszkedésben.

egyébként megoldott, de a szünidő alatt a
szinten tartásuk érdekében fontos lenne a
foglalkoztatásuk.
A szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe!

Ellátási terület: Mórahalom, Homokháti
kistérség települései és Szeged vonzáskörzete.

Ügyfélfogadás:
hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig
Helyszín: Szeged, Dugonics utca 42.
Telefon: 06 20/470-3172 vagy
06 20/470/3577
További információ kérhető a Családsegítő
Szolgálatban (Üllés, Radnai u. 22.)
Napsugár Fejlesztő Ház
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
Az intézmény sajátos nevelést igénylő
és fogyatékkal élő gyermek és fiatalok számára nyújt nappali ellátást.
Az ellátottaink számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi
életritmust biztosító szolgáltatásokat nyújtanak: ügyintézés, tanácsadás, személyi segítés, szabadidős tevékenységek és közösségi
programok szervezése
A nyári időszakra fogadnak olyan gyermekeket is, akiknek fejlesztésük, tanításuk

Telefon: 06-70-3747-222
E-mail: morapartner@morahalom.hu
Nyitva tartás: hétfőtől – pénteking 8.0016.00
Intézményvezető: Czékus Ella

Az intézmény nyílt napján Sárközi Szabolcs festményeiből nyílt kiállítás. Az alkotásokat és Szabolcs mindennapjait bemutató
fotósorozatot sokan megcsodálták. A képek
egyelőre még nem kerülnek haza, mert további mórahalmi rendezvényeken is ki fogják
állítani.

Az intézmény előzetes telefonegyeztetést követően megtekinthető.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!
Intézmény fenntartója: Móra-Partner
Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.
Intézmény címe: 6782 Mórahalom, József Attila u. 6.

BTC EGTC FÜRDŐPROGRAM
Létrejött a BTC EGTC fürdőprogram. A
Banat-Triplex Confinium EGTC kezdeményezésére
összefogott a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő és a makói Hagymatikum Gyógyfürdő. A
két fürdő összefogásában kedvezményt biztosítanak az EGTC lakossága számára. A kedvezmény
lényege, hogy 2000 Ft kifizetése esetén a kupon tulajdonosa mindkét fürdőt igénybe veheti 2014. április 01.2014. június 30. időszak vonatkozásában.
A kedvezményes kupon egy fő belépésére jogosít mindkét fürdőbe. A jegy árának kifizetése az először látogatott fürdőnél esedékes, a másik fürdő látogatása ez által díjmentes, a lepecsételt kupon
felmutatása ellenében.
Következőt kell tennie:
1. Kérjük az újságból vágja ki a fürdőjegyet! (1 jegy 1 fő belépésére jogosít!)
2. Töltse ki az adatokat (név; település; email) a megadott helyeken.
3. Az első fürdő látogatásához a kivágott és kitöltött fürdőjegy
felmutatása és a 2000 Ft megfizetése szükséges. Az első fürdő
pecsételés, aláírás, dátumozás és az adatok kivágását követően viszszaadja a fürdőjegyet.
4. A második fürdő ingyenes látogatása 2014. június 30-ig a
visszakapott, lepecsételt, aláírt és dátumozott fürdőjegy átadásával
lehetséges.
További fürdőjegy ingyenesen letölthető a www.btc-egtc.eu
honlapról!
Kellemes időtöltést kívánunk!
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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
2014. május 1-4.
2014. május 10-11.
2014. május 17-18.
2014. május 24-25.

Dr. Papp Sándor
Dr. Müller Károly
Dr. Szőke Csaba
Dr. Papp Zalán

2014. május 31. - június 1. Dr. Hursán Mihály

06/30/487-9805
06/30/205-9086
06/30/324-5032
06/20/973-9149
06/30/239-2996
06-30/998-6139

ALKOTÓHÁZ – MÁJUS HAVI PROGRAMJA
3. (szombat)
6. (kedd)
10. (szombat)
13. (kedd)
17. (szombat)
20. (kedd)
24. (szombat)
27. (kedd)
31. (szombat)

Anyáknapi ajándék ötletek
Pólóból kötve, horgolva
Mobiltartó készítés
Agyagozás
Gyékényfonás
Gépi varrás alapjai – kezdőknek is
Szövés kicsibe és nagyba
Falunapi előkészületek (takarítás)
Zárva (Falunap)

Az Alkotóház minden kedden és szombaton
15-18 óráig várja a kedves érdeklődőket.
A kerámiaműhely folyamatosan működik!

BABA-MAMA KLUB!
A májusi baba-mama klub 2014. május 19-én lesz 9-11 óráig .
Téma: Bőrápolás, fényvédelem, natúrkozmetikumok.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Védőnők

TŰZOLTÓ TÁBOR
Az Üllés Községi Tűzoltó Egyesület bentlakásos nyári tábor szervez – az önkormányzat, az általános iskola és a katasztrófavédelmi
igazgatóság támogatásával és közreműködésével - az Erdei Iskolában 2014. június 23 – június 29-ig (6 nap).
Várják a 10-16 éves – a tűzoltók munkája iránt érdeklődő – gyermekek jelentkezését.
A táborozással kapcsolatban érdeklődni, illetve jelentkezni 2013.
április 15-től Hódi Sándor ifjúsági tagozatvezetőnél a 06/20/266-2993-as telefonszámon
lehet.

TŰZOLTÓ SPORTSZAKKÖR
Tájékoztatjuk a szülőket és a diákokat,
hogy a tűzoltó sportszakkör minden pénteken 16-18 óráig a Napos piac téren várja az érdeklődőket.
A szakkör működésével, a szakkörre való jelentkezéssel kapcsolatban információt Hódi Sándor ifjúsági tagozatvezetőnél a
06/20/266-2993-as telefonszámon kaphatnak.

KÖSZÖNET
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki férjem Mihálffy László temetésén és az érte mondott gyászmisén részt vettek. Gyönyörű virágaikkal és részvétnyilvánításukkal kifejezték együttérzésüket
mély fájdalmunkban.
Gyászoló család

ÉLETMÓD KLUB
Az Életmód Klub következő összejövetelét 2014. május 15-én,
csütörtökön 17 órai kezdettel tartja a Napos Piac épületében.
Az összejövetel témája: A mozgás szerepe az életünkben
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők
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KÖSZÖNET!

A Koktél Rádió vezetése, valamint Sárköziné Erika és családja szeretne köszönetet mondani Mindenkinek, aki jelenlétével és támogatásával támogatta
Sárközi Szabolcsot illetve részt vett a 2014. március 22-én, szombaton este
megrendezett Jótékonysági bulin.
Köszönet továbbá Üllés Nagyközség Önkormányzatának, Nagy Attila Gyula
polgármester úrnak, a Déryné Kulturális Központ összes dolgozójának, és a
büfésünknek is. A JÓISTEN ÁLDJA MEG ÖNÖKET

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A polgármester úrnak köszönöm, hogy a jótékonysági
bulira a művelődési házat díjmentesen biztosította.
Köszönöm a Koktél Rádiónak, Soós Attila Gergelynek
és csapatának a buli megrendezését.
Akik eljöttek és támogattak, hálásan köszönöm.
Tisztelettel: Sárközi Szabolcs

Köszönettel: Soós Attila Gergely és Sárköziné Erika és családja.

HISZEK-E ?

Kiválasztattam néhány szöveget a Katolikus Egyház Katekizmusából… Magyarországon nem jellemző, hogy a keresztények
ismernék az egyház okmányait, tanítását,
és ez kár. Az gyakran többet érne, mint a
falusi plébános prédikációja. Z.Adalbert
150 A hit elsősorban az ember személyes ragaszkodása Istenhez; ugyanakkor
ettől elválaszthatatlanul az Istentől kinyilatkoztatott egész igazság szabad elfogadása. A keresztény hit mint személyes
kötődés Istenhez és a Tőle kinyilatkoztatott
igazság elfogadása különbözik az emberi
személybe vetett hittől. Jó és igazságos
önmagunkat teljesen Istenre bízni és föltétel nélkül elhinni, amit Ő mondott. Hiábavaló és hamis volna ilyen hitet bármilyen
teremtménybe vetni.
160 Ahhoz, hogy a hit válasza emberi
legyen, "lényeges (...), hogy az ember hitével szabadon válaszoljon Istennek"; ezért
"akarata ellenére senkit sem szabad kényszeríteni a hit elfogadására. A hit aktusa

ugyanis természete szerint szándékos tett.
"Isten az embereket arra hívja, hogy lélekben és igazságban szolgáljanak neki, tehát
lelkiismeretben kötelezi, de nem kényszeríti
őket. (...) Ez leginkább Jézus Krisztusban
mutatkozott meg." Krisztus meghívott a hitre és a megtérésre, de semmiképpen nem
kényszerített. "Tanúságot tett ugyanis az
igazságról, de az ellentmondókra nem akarta ráerőltetni. Országa ugyanis (...) abból a
szeretetből gyarapszik, melyen a kereszten
fölmagasztalt Krisztus magához vonzza az
embereket."
166 A hit személyes cselekedet: az
ember szabad válasza az önmagát kinyilatkoztató Isten kezdeményezésére. A hit
azonban nem magányos aktus. Senki sem
képes egyedül hinni, mint ahogy egyedül
élni sem képes. Senki sem önmagának
adja a hitet, mint ahogy az életet sem adja
önmagának. A hívő másoktól kapta a hitet;
tovább kell adnia másoknak. Jézus és az
emberek iránti szeretetünk sürget, hogy be-

Itt a Jedlik, itt van újra,
nagy dolog ez énnekem,
tudja Isten, hogy mi okból szeretem,
de szeretem.
Felültem reggel az ágyba,
s onnan néztem szerteszét,
hallgattam a kishúgom
szuszogásának neszét.
Mosolyogva nézett reám
az ajtóból anyukám:
„Öltözz gyorsan, el ne késsél!
Mit segítsek, Nyuszikám?”
S valóban, már kész a zsemle,
s forró tea gőzölög.
Puszi csattan, nagy ölelés
és már el is köszönök.

ordítottam és toporzékoltam,
és mindennek csak annyi volt az oka,
hogy elfelejtettem: mi a szám reciproka?
Mikor aztán meglett, csak lapultam némán,
a család már nem is mert nézni énrám.
Mindenki csak csendben, szuszogva
örvendezett, hogy meg vagyok nyugodva.

Nyíregyházát sose láttam,
míg a Jedlikre nem jártam.
Jöttem most is lázba égve
és a városba beérve
– igaz, kicsit ázva-fázva –
de Isten hozott, Nyíregyháza!
Már egy hete csak a versenyre gondolok,
mindig meg-megállva,
számológéppel a kezemben
ellenőrzöm a hatványt a fejemben.
Már az őrülés határán voltam

EGYVELEG

Most egész úton idefelé azon gondolkodám,
miként fogom megírni a feladatsort, komám?
Melyikkel kezdem először is,
és fogom-e majd tudni,
vagy jobban jártam volna
ha otthon maradok, aludni?
Jut majd eszembe számtalan
szebbnél-szebb gondolat
s bár állni látszék az óra,
de a mutató halad.
És ha letelik az idő, nincs mire várni,
csak tudjak minden kérdésre megoldást találni!
S majd lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház,
én meg forgolódok a takaró alatt,
s idegességemben a hideg ráz.
Álmában lehajtja fejét,
már alszik a bogár, a darázs
csak a szervezők vannak ébren

széljünk a hitünkről másoknak. Minden hívő
egy láncszem a hívők nagy láncában. Nem
tudok hinni, ha nem hat át mások hite, és
hitemmel nem hatom át mások hitét.
168 Elsősorban az Egyház az, mely hisz
és hordozza, táplálja, támogatja hitemet.
Elsősorban az Egyház az, mely az Urat mindenütt megvallja, s vele és benne jutunk mi
is odáig, hogy ugyanúgy valljuk: "Hiszek",
"hiszünk". Az Egyház által kapjuk a keresztségben a hitet és az új életet Krisztusban.
A Római szertartásban a keresztelő azt
kérdezi a keresztelendőtől: "Mit kérsz Isten
Egyházától?" A válasz így hangzik: "Hitet."
-- "Mit ad neked a hit?" -- "Örök életet."

mi ez, ha nem a Jedlik-varázs?
Míg összeállítják a helyezési listát,
vendégül látják Jóskát, Marit, Pistát.
Várja őket egy csoda-móka,
kinek sztárja: Böbe fóka.
Itt van újra, itt van újra, együtt újra a nagy
csapat,
vannak újak minden évben, s látni régi arcokat!
Együtt izgul pesti, pécsi, visegrádi, váci,
nyíregyházi, szegedi, üllési, mohácsi.
A barátságok igazak, csak jót kívánunk másnak,
nemcsak magunkért izgulunk, de szurkolunk
egymásnak!
Egyvelegbe foglalva köszönet hát érte,
hogy itt lehetek köztetek, nekem már megérte!
Erzsike nénié a legnagyobb hála
hogy idén is eljöhettem Nyíregyházára!
S bár versem szedett-vedett, épp hogy csak
megszültem,
De nézzétek el nekem, matekra készültem!
Üllés, 2014. február 09.
Német Kinga 6. osztály
Fontos Sándor Általános Iskola - Üllés
felkészítő tanár: Maróti Mihályné Erzsike
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FONTOS SÁNDOR KULTURÁLIS EMLÉKNAP EREDMÉNYEI
A Fontos Sándor Emléknapot 2014. április 4-én rendeztük meg.
Ez iskolánk hagyományos rendezvénye, ahol szakmai zsűri értékeli az
ifjú művészek produkcióit.
A környék iskoláiban is népszerű ez a megmérettetés, 10 település jött most is el hozzánk: Algyő, Domaszék, Zsombó, Ásotthalom,
Zákányszék, Ruzsa, Bordány, Forráskút, Csólyospálos, Mórahalom.
Összesen 162 fő.
Mindenki ajándékkal és a megérdemelt jutalommal térhetett
haza. A rendezvény sikeréhez az Üllés Nagyközségi Önkormányzat
anyagi támogatással járult hozzá.

III.

III.
III.

RAJZ
MESEILLUSZTRÁCIÓ
helyezés név

település

felkészítő tanár

I.
II.
III.

Mórahalom
Domaszék
Zsombó

Koisné Kőrösi Rozália
Viplakné Pásti Mária
Faragó Gabriella

Kiss Noémi
Balogh Kolos
Rácz Cintia Lili
VERSILLUSZTRÁCIÓ
helyezés név
I.
II.
III.

település

felkészítő tanár

Csóti Viola Katica Domaszék
Viski Anna
Zsombó
Kása Kornél
Üllés

Viplakné Pásti Mária
Faragó Gabriella
Csóti Zoltán

SZERKESZTÉS
helyezés név

település

felkészítő tanár

II.
III.

Domaszék
Domaszék

Viplakné Pásti Mária
Viplakné Pásti Mária

Karancevic Lea
Bilicki Norbert

CSENDÉLET
helyezés név
I.
I.
II.

Gubicz Kata Mórahalom Koisné Kőrösi Rozália
Kiss Lúcia
Zákányszék Szabóné Kovács Zsuzsanna
Szalma Nóra Mórahalom Koisné Kőrösi Rozália

I.korcsoport: 5-6. osztály
helyezés név
település felkészítő tanár
Bura Beatrix Katalin Algyő
Juhász Blanka
Üllés
Kertész Tekla
Algyő

II. korcsoport: 7-8. osztály
helyezés név
település
I.
II.
III.

Bényei Péter
Szekeres Laura
Lábas Kata Sára

Újváriné Lőrincz Tünde
Santana C. Nagy Éva
Újváriné Lőrincz Tünde

felkészítő tanár

Ásotthalom Dukai Klára
Algyő
Újváriné Lőrincz Tünde
Üllés
Ótott Zsolt

KAMARAZENE
I. korcsoport
helyezés név
I.
II.
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II.

III.

felkészítő tanár

TERÜLETI PETŐFI-SZAVALÓVERSENY

I.
II.
III.

I.

Szekeres Anna
Zentai Péter
Márki Noémi

település

felkészítő tanár

Mórahalom Dobi Jánosné
Mórahalom Dobi Jánosné
Mórahalom Dobi Jánosné

Mórahalom Dobi Jánosné
Forráskút Kálmánné Mucsi Ildikó
Forráskút Kálmánné Mucsi Ildikó
Forráskút
Forráskút
Ruzsa
Ruzsa

Kálmánné Mucsi Ildikó
Kálmánné Mucsi Ildikó
Kálmánné Mucsi Ildikó
Kálmánné Mucsi Ildikó

Ruzsa
Ruzsa
Ruzsa
Ruzsa
Ruzsa
Ruzsa

Kálmánné Mucsi Ildikó
Kálmánné Mucsi Ildikó
Kálmánné Mucsi Ildikó
Kálmánné Mucsi Ildikó
Kálmánné Mucsi Ildikó
Kálmánné Mucsi Ildikó

település

felkészítő tanár

Kálmán Felícia
Takács Adrienn
Kardos Lili

Zsombó
Zsombó
Domaszék

Ördögh Anett

Domaszék

Kocsispéter
Máté
Dudás Gergő
Vajner Vivien
Tomaschik
Szabina

Forráskút

Elekné Sándor Szilvia
Elekné Sándor Szilvia
Greksa László,
LázityNatália
Greksa László,
Lázity Natália
László János

Forráskút
Forráskút
Forráskút

László János
Kálmánné Mucsi Ildikó
Kálmánné Mucsi Ildikó

II. korcsoport
helyezés név

Különdíj
település

Talmácsi Bori
Galzó Dorka
Nagy-Kardos
Réka
Korsós Roxána
Hódi Dorottya
Nagyiván Dorina
Nagyiván
Fruzsina
Császár Adrienn
Kálmán Attila
Tanács Rebeka
Tanács Sára
Enyedi Richárd
Györgyilyés
Melinda

KLASSZIKUS ZENE- SZOLÓ
I. korcsoport
helyezés név
I.
II.
III.

település felkészítő tanár

Szalóky Mercédesz Lara Domaszék Lázity Natália
Kálmán Virág
Zsombó
Huszár Emőke
Dudás Nelli
Forráskút Kálmánné Mucsi
Ildikó

II. korcsoport
helyezés név

település felkészítő tanár

I.
II.
III.

Zsombó Huszár Emőke
Domaszék Lázity Natália
Bordány Bodoláné Szabó Emília

Kálmán Richrád
Sefcsik Janka
Nagy Beáta

III.korcsoport
helyezés név

település felkészítő tanár

I.
II.

Forráskút Kálmánné Mucsi Ildikó
Ruzsa
Kálmánné Mucsi Ildikó

III.
III.

Vajner Vivien
Györgyilyés
Melinda
Lajkó Borbála
Gáspár Zsófia Luca

Üllés
Bordány

László János
Bodoláné Szabó Emília
Sárközi Emília
iskola tagintézmény-vezető
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MATEMATIKA – FIZIKA VERSENYEK
Jedlik Ányos Országos
Matematikaverseny
2014.április 11-13.

A Jedlik Ányos Országos Matematikaverseny komoly kitartást kíván a versenyzőktől, mert 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 1500 tanuló jutott be. Közülük évfolyamonként 40-60 tanuló kapott meghívást az
országos döntőre.
Iskolánkból 11 ötödikes és 6 hatodikos
tanuló vállalta a komoly megmérettetést.
A regionális verseny legügyesebb résztvevői
5. évfolyamból:
Gyuris Csaba
Czakó Bálint
Berta Szimonetta
Soós Róbert
6. évfolyamból:
Német Kinga
Fáncsik Krisztina
Regionális verseny döntőjén kiemelkedő eredményt értek el: Gyuris Csaba és
Német Kinga, ők meghívást kaptak a
háromnapos országos döntőre, Nyíregyházára.
A verseny 3 részből állt (8 órától 13 óráig):
Az országos döntőre bejutott két tanuló
három 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, ez a második év amikor
elnyerte ezt a különdíjat).
A matematika részben is szépen helytálltak az üllési tanulók.
IV. hely: Gyuris Csaba
V. hely: Német Kinga
A kiemelkedő eredménnyel kivívták
mindenki elismerését. Külön köszönjük az
Önkormányzat támogatását, hogy a háromnapos útra biztosította a tanulók részvételi
díját, szállítását, külön köszönjük a sofőrnek
(Bálint Antal önkormányzati képviselőnek),
hogy a hétvégéjét áldozta annak érdekében, hogy az üllési diákok eljussanak Nyíregyházára.

Berta Szimonetta 5.b
Fáncsik Krisztina 6.
Lajkó Borbála7.b
Gyuris Imre 8.a

IV. hely
VI. hely
V. hely
II. hely

Kalmár László Országos

Matematika Verseny

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Az idei tanévben február 21-én került
megrendezésre a verseny megyei fordulója, melyen megyénk közel 100 iskolájának
majdnem 2000 tanulója vett részt. Sajnos a
verseny nevezési-díjas, a nevezési díj évrőlévre emelkedik, ezért a résztvevők száma
folyamatosan csökken.
Évfolyamonként a legeredményesebb
versenyzők:
5. osztály
1. Gyuris Csaba 5.a
2. Czakó Bálint 5.a
3. Hódi Ádám 5.b
6. osztály
1. Német Kinga 6.
7. osztály
1. Görög Anna 7.a
2. Nagy András 7.b
Iskolánk legeredményesebb versenyzője
Német Kinga 6. osztályos tanuló, aki majd
átveheti az ezzel járó külön jutalmát.

Mórahalmi matematikaverseny

Március 19-n tíz település részvételével
kistérségi versenyt rendeztek. Az iskolánkat
képviselő csapat tagjai:
5. osztály
Berta Szimonetta 5.b
Gyuris Csaba 5.a
6. osztály
Fáncsik Krisztina 6.
Német Kinga 6.
7. osztály
Görög Anna 7.a
Lajkó Borbála 7.b
8. osztály
Barna Réka 8.a
Gyuris Imre 8.a
Mind a négy évfolyamon sikerült elérni az első hat helyezés valamelyikét.
Gyuris Csaba 5.a
II. hely

A verseny megyei fordulóján két tanítványunk az élmezőnyben szerepelt, eredményeikhez gratulálunk. Az országos versenyre
történő meghívásról később születik döntés.
Gyuris Csaba 5.a
Német Kinga 6.o
Matematikatanárok:
Maróti Mihályné: 5.a; 5.b; 6.o; 8.b
Tasi Zoltánné: 7.a; 7.b; 8.a

VII. KÍSÉRLETEZZÜNK!

Kilencedik alkalommal volt „Kísérletező
délután” a Fontos Sándor Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolában 2014. április 15-én. Iskolánk 7. osztályos tanulói fizikai
és kémiai kísérleteket mutattak be melyekhez főleg a háztartásokban lévő anyagokat
használtak fel.
NÉHÁNY ÉRDEKES KÍSÉRLET:
Héron szökőkút,Tojásszippantó, Virágszínezés , Üdítős doboz balsors, Szögtükrök,
Cartesius búvár, Lufiágy, Vulkán, Barométer,
Fekete kígyók, Csigák, DNS, Lufifújás kémikus módra, Lufiakupunktúra, Írjunk rajzoljunk
árammal

Jedlik Ányos Országos
Fizikaverseny

Iskolánkból 4 hetedik és 2 nyolcadik osztályos tanuló fizikából vállalta a komoly megmérettetést. A verseny fordulói megegyeznek az azonos nevű matematikaversennyel.
Szorgalmukat dicséri, hogy mind a 6
tanuló meghívást kapott a regionális versenyre. Ott számításos feladatokat kellett
megoldani.
A regionális verseny döntőjén kiemelkedő eredményt értek el:
7. évfolyam:
Nagy András
Farkas Máté
8. évfolyam:
Barna Réka
Kiss Patrícia

JÁTSSZUNK FIZIKÁT! NEUMANN JÁNOS TISZTELETÉRE
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Csongrád
megyei
Csoportja és a Szegedi Tudományegyetem
Fizikus Tanszékcsoportja 3 fordulós ver-

senyt hirdetett a Délmagyarországban és a
Délvilágban fizikai kísérletekből Neumann
János 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 megoldá-
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sokat jól érthetően, pontosan kellett megfogalmazni. A saját készítésű eszközök rajzai,
fotói segítették a megoldások értékelését.
A Játsszunk fizikát Neumann János emlékére kísérletes verseny ünnepélyes eredményhirdetése 2014.04.10-én 15 órától volt
a Szent-Györgyi Albert Agórában a kamarateremben. Dr. Bohus Mihály előadása után
a legsikeresebb versenyzők mutatták be a
feladatok megoldását.
A mi iskolánkból 7. és 8. osztályos diákok vettek részt a háromfordulós versenyen.

Vajon ki van a képen?

Az 1. forduló első feladatának bemutatására a 7. osztályos csoportot kérték fel:
(Czékus Cintia; Fodor Judit; Hegedűs Eszter;
Pekurár Melissza és Szabó Elizabet)
Majd 2. forduló 2. feladatát Gyuris Imre
mutatta be.
Miután minden feladatot bemutattak
a versenyzők a legsikeresebb megoldások
alapján, következett a várva várt eredményhirdetés.
Kopasz Kata tanárnő az általános iskolások közül először Kiss Patriciának gratulált. Patti 6. helyezést ért el ezen a versenyen. Majd 4. helyezést kapott Lábas
Kata és Barna Réka párosa. Ezt követte
3. helyezettként Gyuris Imre. A dobogós
2.helyezést a hetedikesek 5 fős csapata
(Czékus Cintia; Fodor Judit; Hegedűs Eszter; Pekurár Melissza és Szabó Elizabet)
nyerte el. A középiskolások között volt tanítványunk Lábas László 3. helyezést ért el.
Ezen a versenyen az üllési diákok nagyon sikeresen szerepeltek.

BOR PÁL fizikaverseny
Eötvös Loránd Fizika Társulat Csongrád Megyei Csoportja, a Csongrád megyei
iskolák 7-8. évfolyamos tanulóinak szervezi
minden évben.
Bor tanár úr több mint 4 évtizeden át
volt meghatározó személyisége a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolának és a magyar
fizikatanításnak. Tankönyvein iskolások ezrei
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nevelkedtek, főiskolai tevékenysége során
fizikatanárok generációit nevelte a tanítás
művészetére, szakmaszeretetre, hivatástudatra, emberségre, életöröm-akarásra. Én
is egyike vagyok azon szerencséseknek,
akik Bor Pál tanár úr előadásait hallgathatták a Tanárképző Főiskolán. Az Ő emlékére
igyekszem minél több diákomat bevonni a
tiszteletére rendezett fizikaversenyre. (Tasi
Zoltánné)
Ebben a tanévben Bálint István, Barna
Réka és Gyuris Imre jelentkezett a versenyre az I. forduló feladatsorának megoldásával.
A beküldött feladatok értékelését követően a középdöntőbe Bálint Istvánt és Gyuris Imrét hívták be. A középdöntőben egy
feladatsor írásbeli megoldását kellett elkészíteni a versenyzőknek. A feladatsorban kísérlet-értelmezések, jelenségmagyarázatok,
mérési adatsorok kiértékeléséhez kapcsolódó, illetve számításos problémák is szerepeltek. A középdöntőn nyújtott teljesítménye
alapján a Gyuris Imre bekerült a legjobb 12
közé. Így a döntőbe is meghívást kapott,
mely április 25-én kerül megrendezésre Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.

Öveges József
Kárpát-medencei
Fizikaverseny

„Bárki bárhol kinyithatja a természet
mesevilágának
kapuit, nem is sejtett,
színes csodákat
láthat.”Öveges
József”
A verseny célja: tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési, lényeglátó képességek fejlesztése),
a fizika tanulás népszerűsítése, kapcsolatok
kialakítása az anyaországi és a határon túli
résztvevők (tanárok, tanulók) között.
Erre a versenyre ebben a tanévben Bálint István és Gyuris Imre nevezett az első
fordulós feladatok megoldásával. Pontszámuk alapján bekerültek a második fordulóra,
melyet a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Gyakorló Általános Iskolájában rendeztek
Csongrád megyében. 255 iskola nevezett
a versenyre közel 1200 tanulóval. Közülük
367-et hívtak be a középdöntőbe. Közöttük
van Bálint Imre és Gyuris Imre is. Április
végére derül ki, hogy az országos döntőbe
kiket hívnak be. A döntőre minden évben,
Győrben kerül sor, általában ide a legjobb
eredményt elért 60-70 tanuló kerül.

Kutató leszek egy napra! Részecskefizikai Diákműhely 2014
2014 tavaszán tizedszer került megrendezésre a középiskolás diákok számára
szervezett Nemzetközi Részecskefizikai Di-

ákműhely. Az esemény rendezői a Nemzetközi Részecskefizikai Ismeretterjesztő Csoport (IPPOG/CERN) és a résztvevő országok
egyetemei/kutató intézetei. A rendezvények
keretében több tucat ország mintegy száz
egyeteme és kutatóintézete fogadott egyegy napra sok ezer 16-18 éves középiskolás
diákot, hogy megismertessék őket a modern
részecskefizika legújabb eredményeivel.
A foglalkozás egy egész napot vett
igénybe. A tanulók délelőtt részecskefizikáról szóló bevezető előadásokat hallgattak,
majd megtekintették az intézmény egy jellemző kísérleti berendezését. Délután kétfős
csoportokban a CERN Nagy Hadron Ütköztető (LHC) egyik kísérletében (CMS) mért
nagyenergiájú proton-proton ütközések számítógépen megjelenített adatait elemezték.
Mérési eredményeiket internetes videokonferencián értékelték és hasonlították össze
az adott napon szereplő 5-6 ország diákjaival, ugyanúgy, mint a nagy nemzetközi tudományos együttműködések kutatói. A napot
egy érdekes kvíz játékkal zárták.
A hazai események színhelyei: Budapest, Székesfehérvár, Debrecen. A mi diákjaink budapesti MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban vettek részt április 3-án ezen
a rendezvényen. A középiskolások között
egyedüli általános iskolás párosként Barna
Réka és Gyuris Imre vett részt a diákműhely
foglalkozásán.
A rendezvény zárásakor Dr Horváth Dezső (aki részt vett a 300 higgs bozon kutató
között, akik a Cernben megtalálták az „isteni részecskét”, melyért 2013-ban Francois
Englert és Peter Higgs a Higgs-bozon elméleti felfedezéséért kapta a Nobel díjat.) és
Dr Jancsó Gábor aki töretlen lelkesedéssel
szervezi minden évben a diákműhelyt , elismerően adták át két diákunknak az oklevelet.
Mivel a rendezvényre minden évben sok
iskola jelentkezik, a méréseken csak két diák
vehetett részt minden iskolából. Így a Budapestre utazó többi tanuló (Lábas Kata, Lábas
László, Bálint István, Kiss Patricia, Monostori Márk) a kutató intézet megtekintését
követően, a Csodák Palotájában töltötte a
délutánt. A KFKI Van de Graaff gyorsítójának
megtekintése minden diákot lenyűgözött.
Köszönet az önkormányzatnak a mikrobusz biztosításáért, és köszönet Czékus Péternek a szállításért és a Csodák Palotájában
résztvevő diákok felügyeletéért.
Tasi Zoltánné
Szaktanár
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CSIGABIGA ÓVODA ÍgyÉSfolytatódott
BÖLCSÖDE
és folytatódik ez a történet. A mesék visszatérő

„A MESE FOLYTATÁSA......”

Sok-sok héttel hónappal, amikor még a levelek hullottak a fáról,
mi az Óvodabálra készültünk. Izgultunk, hogy jó legyen a hangulat,
hogy mindenki érezze jól magát, s persze a bevételre gondolva, szerettük volna, ha jól sikerül.
Akkor kezdődött ez a mese, hisz azt írtam „Egyszer volt, hol nem
volt.....”és meséltük a történetet.
Most 2014 áprilisára elérkeztünk a mese csoda részéhez.
Így történt:
Még februárban az óvó nénik fejüket összedugva, megtervezték
a felújításra szánt csoportszoba minden szegletét.
Majd márciusban a BOZSITY BT. ügyvezetője, Bozyity Marinko,
a tervet csodaszépre megrajzolta és megállapodva az árról, kezdődött a munka. A BOZSITY BT. dolgozói lázas munkába kezdtek, öröm
volt látni, hogy egy-egy fából mit varázsoltak, hogyan készítették a
bútorokat.
Közben az óvodába megérkeztek drapériák és Juhászné Ildi és
Hovanyeczné Julika dajka néni mérésbe és szabásba kezdtek! Mozgott a centi, nyírt az olló és kiszabásra kerültek a kisszék párnák,
függönyök, dekor anyagok.(„Ámulattal néztük, főleg aki nem érti a
szabás technikáját!”)
De ki fogja ezt megvarrni?
Akkor Nagy Dorina anyukája, Székács Gergő anyukája, Bódiné
Mónika és Kuklisné Erzsike néni már vitte is az anyagokat......és csak
varrtak és varrtak!
Eközben a Cica csoport lakói megkezdték a kipakolást csak teltek
a zsákok és pakoltak a gyerekek Zsuzsa óvó nénivel.
Ebben is segítségünkre volt Vassné Dóra néni, Kotroczóné Évike,
és Kulcsár Mártika is.
De bizony a bútorok nehezek, most mi legyen?
Ebben volt segítségünkre Ződi Tamás, Gombos Géza és Gyóni
Sanyi. Ezek a fiatalok úgy vitték a bútorokat, mint más egy kis táskát. A fiúk beszervezésért köszönet illeti Dr. Szegedi Mónikát is.
Végre üres lett a terem, ekkora már megérezett az első szállítmány az asztalok, gyönyörűek lettek. Majd néhány nap múlva jöttek
a bútorok is, amit a BOZSITY BT. dolgozói hordtak és szerelték össze.
Miután minden bútor összeszerelésre került, jöhetett a takarítás,
a függöny felrakás, berendezkedés.
...végre április 14 lett, ekkorra terveztük a birtokba vételt. Reggel
gyülekeztünk izgatottan, majd 8 óra után néhány perccel elvágtuk a
szalagot és kinyílt a terem ajtó.
A gyerekek és szüleik ámulva sétáltak be a terembe: ilyeneket
halottunk:
„..nem hiszek a szememnek”
„...Óvó néni ez olyan, mint egy palota”
„...ugye óvó néni most már mi mindig ebbe maradunk!”.........és
persze volt „Híí...” és „Húúú...”
GYÖNYÖRŰ lett!
Köszönet illeti a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde összes dolgozóját
is a segítségért, munkáért, türelemért!
De a köszönet, nem ennyi, hiszen az hogy ez „projekt” megvalósult köszönhető a vállalkozóknak, szülőknek, támogatóknak az
Önkormányzatnak, akik akkor arra a bizonyos 18. Óvodabálra, támogatást adtak, bármilyen formában is.
Akkor és most is hihetetlen összefogásról és segítségnyújtásról
kaphattunk képet. KÖSZÖNJÜK!
Az óvoda ajtaja nyitva áll bárki, aki szeretné megtekinteni a támogatók közül, várjuk sok szeretettel.
…........a mese mondhatnám véget ért, de nem, merthogy a bár
a báli pénzből került felújításra a csoportszoba, de a festés, parkettacsiszolás az Önkormányzat jóvoltából, nyáron kerül megvalósításra.
A báli pénz egyéb hányada 2014. június 23-án kerül felhasználásra az Óvodai és Bölcsődei Gyermeknapon!

eleme a három kívánság, ami lassan-lassan meg is valósul!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde összes lakója nevében szeretnénk köszönetet mondani.
Ha valakinek már feledésbe merült támogatóink névsora, itt olvashatja újra:
Bölcsis segítők, támogatók:
Nagy Attila Gyula és Nagy-Makra Elzita, Bárkányi Kornél és
családja, Pekurár Zoltán és Zsolnai Anett, Czinkóczi Lajos és családja, Dobi Zsolt és Boros Tünde, Heintz Sebestyén és családja,
Jójárt Tibor és családja, Pál Attila és családja, Huszár Szimonetta,
Ficánka csoportos támogatók:
Baranyi László és családja, Pataki Mónika, Ocskó Ágota, Fodor Ferenc, Kulcsár Márta, Kulcsár Zoltán és Benyó Zsanett, Turányi Andrea, Mészáros Ibolya, Németné Rácz Tünde, Bozsó Edina, Sáriné Módra Mária, Takács Gábor és Takács- Zádori Kitti,
Wascher Zsuzsanna, Bozsó Edina, Mészáros Tamás és családja
Cica csoportos szülők:
Dobi Zsolt és Boros Tünde, Farkas Milán és Farkasné Szögi
Mónika, Gyöngyösi Csaba Gyöngyösiné Simon Mariann, Héjja
László és Héjjáné Kocsis Beáta, Horváth Imre és családja, Lajkó
Zoltán, Nagyné Módra Gabriella, Nagy Zsolt és Nagyné Veres
Zsuzsanna, Nagy Attila Gyula és Nagy-Makra Elzita, Német Tibor és Németné Dobó Krisztina, Székács Péter és Székácsné
Csóti Zsófia, Sztarek Zoltán és Sztarek Bendesi Ágnes, Tóthné
Ördögh Anita, Dobai Imre és családja.
Nyuszi csoportos támogatók.
Ágostonné Szaniszló Ildikó, Gyurisné Kovács Katalin, Rácz
Mária, Barta Kitti, Pataki Mónika, Kardos Tibor, Nagyapáti Emese, Szűcs Nikoletta, Wascher Zsuzsanna,Zsemberi István és
családja, Battancs Melinda, Kocsis Zoltán, Fakas Mónika, Tóthné Licska Mónika.
Babóca csoportos támogatók:
Náfrádi Szilvia, Csányi Zoltán, Csányiné Kéfer Andrea,
Gárgyán Tíbor, Juhászné Restrepa Erika, Szabó Karolina, Mészáros Ibolya, Peták Antal
Peták Antalné, Tandariné Balog Angéla, Tariné Barna Angéla, Terhesné Sztarek Anikó, Tóth Károly, Licska Mónika, Szalai
Géza, Szalainé Ménesi Emese, Szegedi Szilvia, Juhász Róbert
és családja, Farkas Mónika, Bodó Gergely és Bodó Gergelyné,
Molnár Sándor.
Köszönjük a Déryné Kulturális Központ dolgozóinak, a Technikai csoportnak. Segített még: Seres Attila Ambrus Erzsébet, Szabó Erik, Üllés Község Önkormányzata, Bozsák Zoltán (Székely u),
Gyuris Ervin, Nagy Ernő és felesége, Benzid Anikó, Czékus István
és családja, Rácz György, a JÉGÉ Kft. Nagy Gábor és Nagy József,
F+Z TEAM Zádori Gábor és Fodor Sándor, Fábiánné Ilike, Zádori
Antal és felesége, Simon Sándor, Csóti Vilmos, Fábián Attila és
felesége, Dr. Faragó M. Judit, KŐSZÉN TRANS KFT, ELMO PÉKSÉG
KFT. Simonics Beáta, M 2000 TRANS KFT, BOZSITY BT, Katona
Sándor és felesége, Kádár Józsefné, Cseke Tibor, Pintér Tamás,
Molnár Árpádné, BÖBE BUTIK, Balogh Márta, Juhász Zsolt, Kocsis
Zoltán és családja, DANKO-VILL KFT, Tandari László, Deméné Gyuris Margitka, Partiscum XI. Takarék, Simhercz Zoltánné, ifj. Farkas
Istán, Vass László és cs., Vass Amarilla, ifj. Gábor Sándor, Lajkó
Zoltán és cs., Borbély József és cs, Dr. Országh Orsolya, Alkotóház, Dr. Csonka Erika, Lapu Csaba, Dr. Szegedi Mónika, TESZ-VESZ
Egyesület, Farkas Sándorné, Napközi dolgozói, MAR-MON BT.Tóth
Imréné és cs, Dr. Vezendi Tamás, Jernei János, Bozsákné Patik
Rózsa, Túri Csaba és cs, STABIL SPED KFT, Juhász Gábor és cs.
Peták Istvánné, Hódi Attila és cs, Monostori János és cs, Lajkóné
Tari Ágnes, Kocsisné Hecskó Ágnes, Bigors Istvánné, COOP ZRT,
Szolnoki Tünde, Makráné Körtvélyesi Tünde, Gombos Zoltánné,
Sárközi Emília, Dudás László, RÖFI-KER HÚSBOLT, KISAPÁTI-GÉP
KFT, Nagy Róbert és csapata, Farkas Attiláné és csapata, Buborék
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József és felesége, TUTI TURI, Lakatos Kornél és cs., Juhari László és neje, Gyöngyösi Imre, Tajti Zoltán, Farkas Renáta, Kiss Ilona
és Lajkó Levente, Faltin Leila, Horvát Imréné, Dávidné Illés Ágota,
Seres Lajos, Kovács Károlyné, ZÖLD SAROK Gazdabolt, SZENT PÁL
PATIKA, Simonics János, Dr. Nagy Edit, Sziráki Lászlóné. Héjjáné
Kocsis Beáta,
Nagyapáti Károlyné Klárika néni és csapata volt segítségünkre.
Rádóczi Lajos, Szalai Géza, Pottyondi vadásztársaság, Gyuris Géza, Gyuris Krisztián, Turányi Andrea, Nagy Gyula, Péter
Mihály, Farkas Milán, Maróti Zoltán, Sztarek Zoltán, Budai Józsefné, AGRÓNA Szövetkezet, Csóti Vilmos, Héjja László, Héjjáné
Kocsis Beáta, Vass Csaba, Szabó Mihály Rácz Istvánnak és felesége Erzsike, Bozsák Zoltánné Erzsike, Czakóné Dudás Mónika.
Most pedig meséljenek a képek:

A Cica csoport visszavágyott a saját termébe,
Április 14-én birtokba is vehette.
Nyuszi csoport fellélegzett, a napirend végre a régi
de kárpótlásul meghívjuk majd őket szomszédolni.
Napjainkat a Húsvéti készülődés töltötte ki:
Beszélgettünk arról,
mit rejt ez az Ünnepkör.
Nyuszi keresős feladat , színező, de Húsvéti
Majd jött a tojás festés, azt
nem lehet kihagyni.
A fiúk locsolkodtak, kölni híján,
szódával,
a lányok puszit adtak egy szép
kosárkával.
Ami rejtett egy kis finomságot,
köszönjük a szülőknek az ajándékot.
Zádoriné Bata Zsuzsanna
Marótiné Hunyadvári Zita

BABÓCA CSOPORT

FICÁNKA CSOPORT
A Ficánka csoportos gyerekek húsvétra készülődnek. Tanultunk locsoló verset, festettünk tojást,
díszítettünk előre kivágott tojás formát, színeztünk
nyuszis kifestő lapot. A fiúk meglocsolták a lányokat, a lányok pedig
cserébe csokitojást adtak nekik. Április 14-én kirándultunk a Vadasparkba. Láttunk pingvineket, fókákat, zsiráfokat, majmokat, zebrát,
papagájokat, tevéket, és még sok
más állatot. A pihenőhelyen elfogyasztottuk az otthonról hozott finomságokat. Élményekkel telve,jól
elfáradva értünk haza. Az egyik
kisfiú ebéd közben megkérdezte:"
Mikor indulunk vissza kirándulni?"
Jerneiné Masa Tünde
Simonics Krisztina

CICA CSOPORT
Cica csoport áprilisban elhagyta a csoport szobát
Nyuszi csoport befogadta, a Cicák minden lakó-

ját.
A két csoport eléldegélt egy csoportban együtt,
felváltva volt foglalkozás, egyszerre meg ettünk.
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Március: a tavaszvárás, a természet újjászületése.
Gyerekeinknek az udvari játékok lehetőségét, sétákat, kirándulásokat jelenti, nekünk
pedagógusoknak pedig az egyik legszebb és leggazdagabb ismeretanyagot környezetünk megismertetésében.
A kisgyerekek érzékelik a természetben történő változásokat, a
különböző ingereket (illatokat,hangokat,hőmérsékletváltozást stb..)
amik őket körülveszik, a mi dolgunk , hogy észrevetessük velük
azokat az apró mozzanatokat, történéseket környezetünkben, amelyek az évszak szépségeit együttesen alkotják:
-– azt, hogy a növényekkel együtt a rovarok, hernyók is előbújnak
téli rejtekhelyükről,
– hogy a kis rozsdás farkú madárpár megérkezett vándorútjáról
és a fészkét javítgatja,
– hogy előbújnak a tavasz virágai is a maguk sorrendjében, s
velük együtt a méhek is megjelennek.
Ha ezeket az ingereket feldolgozzuk pl: vizuális tevékenységben
(rajzolás, ragasztás, hajtogatás..stb), esetleg tevékenységek sorozatában építjük egymásra az ismereteket, szinte észrevétlenül:
– nyújtunk sokrétű ismeretet
környezetük megismerésében,
– megszerettetjük az állatokat,
növényeket,
– és nevelhetünk olyan embereket, akik környezettudatos magatartásukkal védik a természetet
a szeméttől, rongálásoktól!
Babóca csoport:
Bezdány Zoltánné
Battancs Gergelyné

NYUSZI CSOPORT
Maradék fonalakból karkötőket fontunk. Ennek során nem csak a szem-kéz-koordinációnk
fejlődött, hanem a kooperációs készségünk is, hiszen egymásnak tartottuk a fonalat, míg társunk
ügyeskedett. Akadt olyan nyuszis, aki hetekig őrizgette csuklóján,
mint valami relikviát.
15 Nyuszi csoportos megy iskolába. Az ő szüleik 7-én hallgathatták meg az igazgatónő és az atya tájékoztatóját az iskoláról, beiratkozásról, hittan és etika választásáról.
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Amíg tartott a Cica csoport felújítása, ők
is a mi csoportunkban vendégeskedtek. Azon
a héten az átlagosnál is több időt töltöttünk
a szabadban, ha az időjárás engedte, még az
ebéd utáni pihenő idejét is. Mikor rossz idő
volt, alvás helyett a kis ház fejlesztőszobájában muzeális diavetítővel régi diafilmeket néztünk. A filmek elején és végén látható ollóról
közösen egy saját mesét is kitaláltunk.

EMLÉK, ŐRÓLA

Ötödikben láttalak meg Téged,
Hová jártál eddig nem tudom?
Egy osztályba kerültünk ez lényeg
És ennek nagyon örültem én.

LÚD – TOLL NAPFÉNY JÁTSZIK

Napfény játszik az árnyas fák között,
Homály dereng, s búsul szép szeme,
A tűnő idő a létbe költözött.
Pillanat varázsa az öröm, a szépség,
Mely tovaillan éltünk tengerén,
Játszva leng, mint álmot festő kékség.

Arcod kedves és bájos,
Hangod selymes, mint a rét,
Lépteidet figyeltem,
Mikor jöttél felém.

Némán, botladozva gördül életünk,
Ködfolyamba fúltak sok ifjú csodák,
Már hajnaltájt fájva, nyögve ébredünk.

De Te engem észre se vettél
Futottál és jókat nevettél.
Tantárgyakból mindig jeles lettél,
Mindezeknek örültem én.
Az ünnepre készülve beszélgettünk a régi
húsvéti népszokásokról, mi is tanultunk locsolóverset, tojást festettünk (még a fiúk is),
újságból figyelve a mozzanatokat megtanultunk papírból nyuszifejet hajtogatni – ezeket
haza is vihettük
Simonicsné Polyák Mária
Sziráki Lászlóné

Bár ezüst palástként csillog ősz fejünk,
Remény hintójában még várunk csodát,
Unokák körében vígan nevetünk.

Gyorsan elszaladtak a tanévek,
Elballagtunk, mint az őszi szél.
Tavasz-nyár lett újra meg újra,
De Te előlem eltűntél.

Szemünk, szívünk fárad, kezünk megremeg,
De bízva vágyunk még kicsiny jobb után,
Hol szél fútta fákon, csalfa fény nevet.

Már a felnőtt éveinket éljünk,
Emlékek még most is kísérnek.
Sokat reád gondolok még mindig,
Szépek ezek távolodva is.

Napfény játszik az árnyas fák között,
Derengő homályban, csillan még szeme,
Múló időnk a létbe költözött.
S. Dudás Mária
S.L.

SZOMORÚ FŰZFA, SZOMORÚ SORSA

KÖSZÖNET ÜLLÉS
LAKOSSÁGÁNAK
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Üllési Alapszervezete köszönetet mond minden üllési lakosnak, aki élt az állampolgári
jogával és részt vett az április 6-ai országgyűlési választáson. Pártszimpátiától függetlenül köszönjük, hogy a leadott szavazataikkal
beleszóltak a közéletbe, a politikába, mely a
következő négy évet meghatározza.
Természetesen külön és kiemelten köszönjük azon szavazatokat, melyek a Jobbikot
Európa legerősebb nemzeti pártjává tették.
A Jobbik minden ellene irányuló támadás
dacára 130 ezer szavazóval növelte a korábbi támogatottságát, és bebizonyította, hogy
nem csupán egyszeri jelenség volt a magyar
közélet színpadán, hanem hosszú távon számolni kell vele. Középpártból nagy párttá váltunk, mindezt pedig nem pártszövetségben,
nem mocskolódással, nem tisztességtelen
mozgósítással, kisebbségiek szállítgatásával,
hanem pozitív üzenetekkel, kidolgozott programmal és becsületes eszközökkel értük el.
Még egyszer köszönjük ezt mindazoknak,
akik mellettünk állnak. Adjon az Isten, szebb
jövőt!

Évek óta állt a szomorú fűzfa kint a határba,
Négy határnak volt a határjelző fája
Egyszer egy új földtulajdonos szemet vetett
rája,
Fogta a láncfűrészét és a föld felett kivágta.

A fát a gazda apróra összevágta
Ezzel melegedett a fólia háza
Nőtt is a paradicsom a fólia házba
De a szép fa, mégis hiányzik kint a határba.

Sok madár, sok évben fészket rakott rája
Sok vadállat hűvösölni ment alája.
Kaszás ember alatta kaszáját kalapálta
A sok jóért mégis ez lett a hála.

2014. 02.08.
Juhász Sándor

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
Hálás vagyok mindazoknak, akik hozzásegítettek a 2014-es országgyűlési választásban a győzelemhez! Ezúton is kérem,
hogy mindazok, akik úgy gondolták, nem
rám szavaznak, ne érezzék magukat vesztesnek, mert nem azok. Nagy munka áll előttünk, amelynek minden magyar ember nyertese lesz. A szavazás eredménye ezért csak
egy lehetőség arra, hogy bebizonyíthassuk
nekik is: nyertek, hiszen nyerni fognak azzal
a politikával, melyet képviselek. Igyekszem
megszolgálni a most kapott bizalmat.
B. Nagy László

Jobbik Üllési Alapszervezet
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CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
HALÁLOZÁSI HÍREK
Mihálffy László Győző 2014. március 19-én (élt: 61 évet),
Fölföldi Jánosné (szül: Takács Jusztina Mária) 2014. március 27-én
(élt: 87 évet),
Libor Antal Mihály 2014. április 18-án (élt: 63 évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
LCD monitor és tévé javítás 1 év garanciával helyszínen szerdán és pénteken.
Telefon: 06/30/ 626-1021 – Komlós Zsolt, www.lcd-tv-monitorszerviz.hu
Eladó körbálás széna: 5000 Ft/darab
Érd: Czékus Péternél hétfőtől péntekig a 06/30/506-5351-es telefonszámon

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

HA ENNI KELL
RÖFI-KER!
Az Üllési Húsboltban
– bográcsozáshoz, grillezéshez:
sertés-, marha-, birka- és baromfihúsok
széles választéka várja a
Kedves Vásárlókat!
Rendelést
felveszünk
helyben és a
06/30/963-6882-es telefonszámon.
Elfogadunk:
SZÉP kártyát, Erzsébet
utalványt és
bankkártyát is.
Röfi-Ker Húsbolt Kft
6794 Üllés, Dorozsmai út 47.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép májusi
számának lapzártája:
2014. május 15-én, csütörtökön lesz.
Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a
balogh.marta@ulles.hu e-mail címen lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a
határidő betartását.
Köszönjük!

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 vörös tojó és nagytestű fehér tyúkra, napos
csibére és előnevelt csibére.

TELJES KÖRŰ MEZŐGAZDASÁGI GÉPI SZOLGÁLTATÁS
–tárcsázás, szántás, vetés, trágyaszórás, szárzúzás 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

