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KÖSZÖNET
A ballagó nyolcadikosok köszönetet mondanak általános iskolai osztályfőnökeiknek, a Fontos Sándor Általános Iskola tanárainak, az
Önkormányzati Konyha dolgozóinak és a technikai csoport munkatársainak, akik 8 éven át segítették őket.
Iskolájuktól és iskolatársaiktól Juhász Gyula soraival búcsúznak:
„Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk: a szépet, jót akarjuk
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola
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Sári Hanna Lilla
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Kovács Krisztina

Bárkányi Renáta
Szilvia

Soós Judit

Pekurár Melissza

Fodor Judit
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Czakó Júlia

Berkó Szabina

Vass Márk

Menyhárt Balázs

Felföldi Géza

Nagy András

Farkas Máté

Csúcs Baldó

Vass Máté

Görög Anna Anikó

Hódiné Vass
Magdolna

Sárközi Emília

Megyeri Péter

Fontos Sándor Tagintézménye
Valkai Klaudia

Dinnyés Dalma

Ficsór Szilvia

Ferenczi Csenge

Kocsis Kitti

Molnár Szandra

Nagy Mónika

2007 - 2015
Márta Petra

Czékus Cintia

Kispál Nikoletta

Oszlár Klaudia

Magony Milán

Elek Ákos

Jójárt Tamás

Kiss Dániel

Peták Márkó

ÚJ PÁLYÁZAT LEHETŐSÉG VÁLLALKOZÁSOKNAK, CÉGEKNEK!!!
2014-2020-as pályázatok július elejétől elérhetőek.
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-2015. pályázati felhívással eddiginél
jóval nagyobb támogatási intenzitással lehet fejleszteni az Üllésen
bejegyzett székhelyű és telephelyű vállalkozásokat.
Az országosan meghirdetett keretösszeg 20 milliárd Ft. A pályázók köre mikro-, kis- és középvállalkozások.
Támogatható tevékenységek:
– új eszköz beszerzése
– raktározáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz
– az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és
ingatlan beruházás
– információs technológia fejlesztés
– online megjelenés
– gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
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Üllés azon településen között van, akik a szabad vállalkozói zónához tartoznak. Ezt jelenti, hogy akár 70 %-os támogatási intenzitású pályázat benyújtására van lehetőség.
A pályázati felhívásokkal kapcsolatosan érdeklődni a hivatal@
ulles.hu e-mail címen lehet.
A pályázatok az alábbi linken érhetők el:
http://palyazat.gov.hu/doc/4470 valamint a http://palyazat.gov.
hu/doc/4463
Tisztelettel:
Nagy Attila Gyula
polgármester

www.ulles.hu

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2015. május 28-án
rendkívüli testületi ülést tartott.
A Képviselők döntöttek:
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde létszám előirányzatának megemeléséről (az
óvoda 1 csoporttal bővül, mely 2 óvodapedagógusi és 1 dajkai státusz létszám előirányzat emeléssel jár),
– a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz.
pályázatának megvalósítása során felmerülő
ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához
szükséges kezességvállalásról,

– az Üllési Önkormányzati Konyha infrastrukturális fejlesztése –2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet
II.9. pont szerinti gyermekétkezetés feltételeit javító fejlesztések igényléséről
(a Képviselőtestület május 28-i nyílt
ülésének előterjesztéseit a http://www.
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuletiulesek-anyaga-eloterjesztesek link alatt, a
május 28-i nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket http://www.ulles.hu/kepviselotestulet
link alatt olvashatják)

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2015. augusztus 25-én (kedden) 17 órakor
ülés tart a hivatal Házasságkötő termében,
melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtása
2) Csigabiga Óvoda és Bölcsőde feladatellátása és működése
3) Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata
4) Aktuális kérdések

Nagy Attila Gyula
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – JÚLIUS
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
2015. július 4-5.
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032
2015. június 11-12. Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
2015. június 18-19. Dr. Domán Gábor
06/70/3780-521
2015. június 25-26. Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114

Nagy Attila Gyula
polgármester

ORVOSI RENDELŐK
NYITVA TARTÁSA

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

I. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET

Az Üllési Polgármesteri Hivatal állást hirdet:
PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A rendelőben a nyári szabadság miatt 2015.
július 02-tól 24-ig helyettesítés lesz.

Elvárások:
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
– minimum középfokú végzettség, gazdaságtudományi szakképzettség és mérlegképes
könyvelői végzettség,
– hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent:
– felsőfokú végzettség, mérlegképes könyvelő államháztartás szakon,
– önkormányzati gazdálkodás területén szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat
– gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 17.
A munkakör 2015. július 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton – Üllési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel (6794 Üllés Dorozsmai út 40.), vagy
– elektronikus úton Dr. Sugár Anita részére a jegyzo@ulles.hu e-mail címen keresztül, vagy
– személyesen: Üllési Polgármesteri Hivatal – 6794 Üllés Dorozsmai út 40.
(Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1404/2015.)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni:
– személyesen az Üllési Polgármesteri Hivatalban, Dr. Sugár Anita jegyzőnél, vagy
– a 06/30/499-9040-es telefonszámon lehet.

RENDELÉSI IDEJE

Helyettesítő orvos: Dr. Takács Ildikó
Rendelés: Hétfő- Csütörtök: 13-16 óráig
Péntek:
08-11 óráig
Dr. Ország Orsolya
háziorvos

II. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET HÍREI
Tisztelt Betegeim!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2015.08.03.-tól
08.14-ig szabadságon leszek és Dr Kamenik
Henriett helyettesít.
Szeptember 01-ig csak délelőtt lesz rendelés.
Helyettesítés alatt a rendelési idő változatlan
7:30-11:30-ig.
Kérem, használják a www.erodium.hu honlapot a kellemetlenségek elkerülése érdekében!
Mindenkinek szép és tartalmas nyári pihenést kívánok!
Dr Csonka Erika
háziorvos
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2015. ÉVI EBÖSSZEÍRÁSSAL KAPCSOLATOS FELHÍVÁS
Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat –
ebrendészeti feladatainak érdekében, illetve
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást
végez, amelyről a települési önkormányzat
helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni.
Az eb tulajdonosa és tartója
ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlapot minden háztartásba a Polgármesteri Hivatal eljuttatja, továbbá átvehető a Hivatal ügyfélszolgálatán, és letölthető a www.ulles.hu
honlapjáról is.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell
kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
részére az alábbi módon:
– ügyfélszolgálaton személyesen
– levélben postai úton
– elektronikusan a hivatal@ulles.hu címre
A négy hónapnál idősebb ebek tulajdonosai (tartói) a teljes körűen kitöltött „Ebösszeíró
adatlapot” legkésőbb 2015. augusztus 30-ig
szíveskedjenek eljuttatni a fenti módok egyikén.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét,
hogy az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
30.000,- Ft.
Amennyiben az ebösszeírást követően az
„Ebösszeíró adatlapon” szereplő adatokban
változás állna be, továbbá amennyiben ezt
követően kerül az eb a felügyelete alá, azt be
kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére
a változást követő 15 napon belül.
Dr. Sugár Anita
jegyző

100 ÉVES A MAGYAR VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
A védőnői szolgálat kezdetei pontosan
100 évvel ezelőttre nyúlnak vissza.1915.
június 13-án megalakult az Országos Stefánia Szövetség az Anyák és a Csecsemők
Védelmére, melynek névadója és védnöke
Stefánia belga királyi hercegnő volt. Célja
a csecsemőhalálozás csökkentése volt. A
szövetség megállapította, hogy a védelemnek fokozatosan az egész országra ki kell
terjednie, és először a leginkább veszélyeztetett helyeken kell kezdeni a kiépítését.
Hazánkban, két egyetemi tanár, dr. Tauffer
Vilmos szülész az anyavédelem, dr. Bókay
János gyermekorvos pedig a csecsemővédelem kialakítását támogatta, amelyben a
főszerepet az elméletileg és gyakorlatilag
képzett védőnőknek szánták. 1915 novemberétől két hetes tanfolyam keretében elindult a Stefánia védőnőképzés, amely 1918-

tól három hónapos, majd 1921-től egy éves
képzési időt vett igénybe. A védőnői munka
központi feladata a prevencióban való aktív
részvétel volt. 1927-ben Johan Béla az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója
a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat
keretein belül vidéken is megszervezte ezt az
egészségvédő munkát. 1927-1940 között a
két szolgálat párhuzamosan működött, majd
a Stefánia Szövetség beolvadt a Zöldkeresztbe. A II. világháború után egy új rendszert
hoztak létre, a Védőnői Szolgálatot, amely
állami keretek között működik a mai napig.
A védőnői képzés 1975-ben főiskolai szintre emelkedett, az orvosi egyetemek Egészségügyi Főiskolai karán képzik a védőnőket
négy évig, amely átalakult egyetemi szintű
képzéssé.

Ma a védőnő, elsősorban preventív
feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott területén dolgozó szakember, aki
főiskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. Preventív feladataikat az egészségügyi
intézmények keretein belül ellátási területen,
illetve oktatási intézményekben végzik.
A Hungarikum Bizottság 2015. április
23-i döntése alapján az idén 100 éves Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg
is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer,
Hungarikum lett.
Védőnők

LÚD-TOLL
S. DUDÁS MÁRIA:
KINN A RÉTEN...
Kinn a réten
patak partján
kinyílott a pipitér,
gyere Gyuri
adok csokrot
néhány édes
csókodért.
Zöld fű között
pitypang virít,
sárgán mint a
napsugár,
csókjaidért
csokor virág
ugye Gyuri,
oly jó ár.
Tarka lepkék
játszadoznak
mindegyikük
lengve száll,
csókjaidtól
boldog leszek
s röpködök
mint a madár.
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KONYHAI HÍREK

ÉLETMÓD KLUB

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. JÚLIUSI étkezési térítési díjak befizetését:

JÚLIUSI HÍREI

július 1-jén szerdán és 8-án szerdán
július 2-án csütörtökön és 9-én csütörtökön
július 3-án pénteken és 10-én pénteken
július 6-án hétfőn és 7-én kedden
lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

7-15 óráig,
7-13 óráig,
7-12 óráig,
7-13 óráig

Értesítjük tagjainkat, hogy következő
összejövetelünk július 16-án lesz a Napos
Piac épületében.

11.30 – 14.00 óráig.
Kérem a fenti időpontok betartását!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a gyermekek számára ingyenes étkeztetési lehetőség csak érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén jár – az önkormányzati
határozatban megjelölt időtartamban. Ezért kérem fokozottan figyeljék az ingyenességet
biztosító önkormányzati határozatban megjelölt kedvezmény lejáratának időpontját,
és igényeljék időben újra a kedvezményt. (A lejáratot megelőző három hónapban már
benyújtható a kérelem a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel nem rendelkezőknek fizetési kötelezettsége van a lejáratot követő naptól
kezdődően.
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

Téma: Stresszkezelés mindennapi életünkben.
Sajnos igen sok külső hatás ér bennünket, ami stresszhelyzetet teremt. Ezeknek a
helyzeteknek a megoldását próbáljuk átbeszélni saját tapasztalatok és előadó segítségével. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Lapuné Füredi Andrea és Markovics Attila
Klubvezetők

VIRÁGOS ÜLLÉSÉRT
MOZGALOM

AZ ÜLLÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015.
ÉVI NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNETE
Üllés Nagyközségi Képviselőtestület 2015. február 10-i ülésén megalkotta „A 2015. évre
vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről” szóló 2/2015.(II.11.)önkormányzati rendeletet.
A rendelet értelmében az Üllési Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünete:
2015. augusztus 17. napjától 2015. augusztus 19. napjáig tart.
A fenti időszakban az ügyfélfogadás szünetel, a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat ismételten meghirdeti a Virágos Üllésért Mozgalmat.
Várhatóan július hónapban járja be a
független szakértő csapat a települést és
választja ki a „Legvirágosabb ház”-akat és
a „Legrendezettebb ház”-akat.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Üllési Kirendeltsége a fenti
időszakban a megszokott ügyfélfogadással várja Ügyfeleit.

A „Legvirágosabb ház” és „Legrendezettebb ház” címet az ingatlan-tulajdonosok
– ünnepélyes keretek között az Egészségvédelmi Héten vehetik majd át.

Dr. Sugár Anita
jegyző

Nagy Attila Gyula
polgármester

INGYENES JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEK ESETÉN
Különleges jogsegélyszolgálatot működtet egy alapítvány Magyarországon:
azoknak nyújt ingyenes jogi segítséget,
akiket pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért sérelem vagy visszaélés.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány, amely 1994 óta működik Magyarországon, a pszichiátriákon
történő visszaélések széles skálájával találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a túlgyógyszerezések, az indokolatlan
fizikai kényszerítések, és bizony még ma is
elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz
évben panaszosok ezrei fordultak a jogvédő
alapítványhoz, és nagyon sok esetben si-

került nekik hatékony segítséget vagy jogi
kompenzációt nyújtani.
A feltárt problémákról a törvényhozókat
és a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja kiadványokkal, újságcikkekkel, tévéműsorokban és kiállítások szervezésével az
emberi jogvédő alapítvány.

Mobil: 06 70 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Az Alapítvány minden információt bizalmasan kezel.

Ha családtagja, barátja, ismerőse
pszichiátriai visszaélések vagy félrekezelés áldozata lett, vagy bármilyen sérelmet
kellett elszenvednie pszichiátrián, az Alapítványt alábbi elérhetőségeken keresheti
meg:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Telefon: 06 1 342-6355
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MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET
JÚLIUSI HÍREI
A Mozgáskorlátozott Egyesület következő összejövetele július
10-én, pénteken kerül megrendezésre a Déryné Kulturális Központban, 15 órai kezdettel.
Téma: Augusztusi kirándulás részleteinek megbeszélése,
jelentkezés. Augusztusban még fürdőnapokra is megyünk Mórahalomra. Oda is lehet jelentkezni.
Előző alkalommal közös főzés keretében beneveztünk a falunapi főzőversenyre. Nagy meglepetésünkre mi „Tikok” nyertük meg a
versenyt. Ezúton szeretnénk megköszönni Makra Jenőnek az Egyesületért tett önfeláldozó munkáját és megfőzte nekünk a finom kakaspörköltet.
Lezárult a TÁMOP 1.4. pályázat, mely 8 héten át minden hétfőn
lehetőséget nyújtott tagjainknak masszírozásra, Bremer gép használatára és gyógytornára.
Reméljük mindenkinek sikerült kedve szerint eljutni a kezelésekre.
Lapuné Füredi Andrea
csoporttitkár

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS –
JÚLIUS
A Négyforrás Nonprofit Kft. a megszokott rendben történt szilárd
hulladékszállítás mellett 2015. január 1. napjától lehetőséget biztosít
– műanyag, papír és fém – hulladékok szelektív gyűjtésére is.
A Kft a gyűjtésre szolgáló sárga zsákon kívül eljuttatta azt a tájékoztatót is, amelyben a szállítással kapcsolatos tudnivalókat leírták.
Eszerint a sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
Az ingatlan elől történő elszállítás JÚLIUS hónapban az alábbi
napokon történik:
július 6. (hétfő) 7 órától –
július 20. (hétfő) 7 órától –
Sárga zsák átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
ingyenesen!
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.

FELHÍVÁS
PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a tulajdonukban vagy használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű első kaszálását vagy más
módon történő irtását legkésőbb 2015. június 30. napjáig, és azt
követően folyamatosan végezzék el.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. Törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési
kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó,
illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya
növényvédelmi bírságot szab ki.
Előzzük meg a parlagfű virágzását!
Dr. Sugár Anita
jegyző

Segítő együttműködésüket köszönjük!

KISÁLLATVÁSÁR JÚLIUSBAN
Üllésen a Kisállatvásár minden hónap második szombatján kerül
megrendezésre. JÚLIUS 11-én, szombaton – 7-12 óráig.
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.
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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

NAGYOT ROBBANT A METAL BOMBA SZOMBAT ÉJJEL ÜLLÉSEN…
A Nyárindító Napok szombat éjszakájának egyik sztárja az energikus és őrületes End of Paradise zenekar volt. A banda Székesfehérvárról érkezett hozzánk, közvetlen és barátságos énekesükkel, Feltein
"Zombi" Attilával beszélgettünk egy kicsit a koncertet követően.
– Hogyan alakult meg a zenekar?
– A banda 2008-ban alakult Menyhárt Mihály és Tóth László István invitálásából, ami anno Tűzvonal zenekar volt, ami a mai napig is
fut. Ők ebből a bandából váltak ki. Én 2012-ben kerültem a zenekarba,
mint énekes. Nekem előtte több formációm is volt. Nagyon örültem,
hogy a srácok beválasztottak a bandába. Tavaly kijött az Ítélet gyűrűje
EP-nk, ami 4 számot tartalmazott és most idén megjelent május 11-én
a nagylemez, a Hétköznapi túlélők. Egy videoklipet is hordoz magával,
ami elvből a Hétköznapi túlélők címet kapta. Ezt a YouTube-on megtalálja mindenki természetesen. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan
Magyarország szerte megismerték a zenekart, annak köszönhetően,
hogy a Metal Hammer – kiemelném -, és a Nail Records gondozásából jött ki a nagylemez, és eljutott mindenfelé az országban.
– Mi a kedvenc számod a lemezről?
– A Hétköznapi túlélők, mert ebben megtalálom saját magam.
Bárhogy kell küzdeni az életben, ott van az emberben az, hogy hétköznapi túlélő, legyen az munka, család, barátok, bármi. A másik
meg a Csak veled, amit a feleségemnek írtam és erre a lassú számunkra vagyok a legbüszkébb.
– Örültetek ennek a távoli meghívásnak?
– Igen, nagyon örültünk, amikor Laci mondta, hogy 160 kmre Üllésen várják a zenekart. Nagyon-nagyon jó érzés volt nekünk.
Leutaztunk 2,5-3 órát. Jó buli volt ez is azért a kocsiban. Amikor
megláttuk a közönséget a színpad előtt, én akkor szoktam mindig
mondani – most nem mondtam –, hogy ilyen emberekért érdemes
létezni a zenekarnak, akik így megbecsülik a zenét.
– Mi volt kedvenc pontod a koncerten?
– Az, amikor a közönség ujjongott. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy gyertek föl, toljátok le a zenekart a színpadról, mert ez a
legjobb érzés egy zenekarnak, amikor mi nem férünk el a színpadon!
– Hol és mikor lesz a következő koncertetek?
– 2015. június 27-én Budapesten a Crazy Mamában, egy 2-3

napos fesztivál keretén belül, nagyon sok jó zenekar lesz. Akit kiemelnék, az Invader zenekar, akik egyben a testvér zenekara is a
bandának, és abból is Munkácsi Tamás, aki nagyon sok szóló gitárt
megcsinált a lemezen. A munkájának köszönhetően a hangzásvilága
is megszületett annak, amit szerettünk volna.
– Mit üzennél az üllési metálrajongóknak?
– Nagyon örülök neki, hogy ennyi emberrel találkoztunk itt, akik
szeretik a zenét. Kihangsúlyoznám, hogy zenét, mert én ezt vallom
zenének. Egy olyan klasszikus heavy metal vonalat követ a zenekar,
ami a 80-as, 90-es években kicsit elveszett vagy megállt. Nagyon
sok formációban próbálkoztunk más zenével is. Annak örülök, hogy
maradt a zenekar a klasszikus heavy metal vonalon. És nagyon örülök neki, hogy ennyi ember ilyen távol is ezt a fajta zenét szereti. Nem
azt mondanám, hogy fajta, hanem ezt a zenét szereti.
További sok sikert kívánunk a zenekarnak! Találkozzunk velük
legközelebb június 26-27-én, Budapesten a Crazy Summer Rockfest
III.-on!
Meszes Dávid, Olasz Bettina
2015. június

NÁLUNK JÁRT „A LEGNAGYOBB HŐS”
A fantasztikus Honeybeast zenekar kedves énekesnőjét, Tarján
Zsófiát kérdeztem szombat esti koncertjük után, melyen számtalan
üllési és környékbeli lakos érezhette magát remekül, hiszen a hangulat páratlan volt.
– Számunkra igen nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagy
zenekar ellátogatott egy ilyen kis településre. Minden felkérésnek igyekeztek eleget tenni?
– Nekünk megtiszteltetés, hogy azt mondjátok, nagy zenekar.
Egyébként igen, igyekszünk minden felkérésnek eleget tenni és eljutni oda, ahova csak lehet. Nagyon-nagyon sok koncertet csinálunk és
igyekszünk többet bírni és csinálni.
– Gondolom, be van telve a nyárra a naptáratok…
– Így van, be van telve az egész nyárra. A nyári szezonra körülbelül 50 koncertet számoltunk.
– Mivel készül a zenekar az elkövetkezendő egy évben?
– Nagyon sok tervünk van, huhha.. Folyamatosan születnek az
új számok és az is lehet, hogy egy kis lemezzel előállunk még az év
végéig. De ez meglepetés.
– Végül volna egy személyes jellegű kérdésem. Dolgoznál
vagy dolgoztál-e együtt édesanyáddal?
– Dolgoztam anyukámmal, igen. 24 éves koromban volt egy elő-

adás. Egy színésznő lánya, ez volt a címe. A Thália színházban adtuk
elő és egy nagyon jó élményt volt nekem.
A zenészekkel egész nyáron találkozhatunk szerte az országban!
Olasz Bettina
2015. június
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AZ ÜLLÉSI NYÁRINDÍTÓ NAPOK TÁMOGATÓI
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Üllési Nyárindító Napok támogatóinak az odaadó segítségért, felajánlásért, közreműködésért,
mellyel a rendezvényt még színvonalasabbá tették!
A támogatók:
• Dudás János Zoltán (zenés ébresztő, tej felajánlás)
• Márton László (lovaskocsikázás)
• Bitó István (zenés ébresztő)
• Paragi Ferenc (zenés ébresztő)
• Sztarek Sándor (zenés ébresztő)
• Radics Bálint (zenés ébresztő)
• Szűcs István (zenés ébresztő)
• Berkes Antal (zenés ébresztő)
• Vass János (zenés ébresztő)
• Szántó László (zenés ébresztő)
• Mihálffy László Imre (konferálás)
• Juhász Attila (borverseny)
• Bozsity Bt. (ugrálóvár)
• F+Z Team Kft. (ugrálóvár)
• Maróti Heg-Szi Kft. (ugrálóvár, hélium, szóda)
• Stabil Sped Kft. (ugrálóvár)
• Zöldsarok Gazdabolt (ugrálóvár)
• JÉGÉ Kft. (ugrálóvár)
• s-Paw Bt. (ugrálóvár)
• Üllés Nagyközségi Tűzoltó Egyesület (Zsíros Tibor)
• Remény Nagycsaládos Egyesület és Alkotóház (Hajdú László –
palacsintasütés, pogácsasütés)
• Tesz-vesz Közhasznú Egyesület
• Old Gold Boys zenekar
• Polgárőr Egyesület – (Barna Dániel - helyszín biztosítása)
• Lóbarátok Egyesülete Üllés
• Balogh Ferenc (lovas kocsikázás)
• Komocsin István (díjugratás, lovas kocsikázás )
• Megyeri Árpádné (borverseny)
• Meszes Dávid (hangosítás)
• Bokor József (hangosítás)
• Jójárt Imre (villanyszerelés)
• Seres Lajos (ifjúsági sakk)

• Gábor Géza (felnőtt sakk)
• Gyóni Sándor (gyermek-felnőtt asztalitenisz)
• Tóth Andrásné Tóth Erika (falukerülő kerékpártúra)
• Lapu Csaba (öreg fiúk foci, ifjúsági foci)
• Vass József (borverseny, közönség kóstoltatás)
• Bali 23 Étterem és Bordány-Fruct Kft (büfé)
• Tari Józsefné (élelmiszer felajánlás)
• Sós Zoltánné (élelmiszer felajánlás)
• Sziládi Ferenc vers mondás borverseny eredményhirdetésekor
• Fodor Attila (ital felajánlás)
• Marótiné Hunyadvári Zita és a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
dolgozói (lufis felvonulás)
• Fonó Néptáncegyüttes (fellépés)
• Rézhúros Banda (fellépés)
• Estike Népdalkör (fellépés)
• Királydinnye Citerazenekar (fellépés)
• Weyble Táncstúdió (fellépés)
• Technikai Csoport dolgozói
• Déryné Kulturális Központ dolgozói
• Röszke Község Önkormányzata (sörasztal és pad)
• Zákányszék Község Önkormányzata (színpad, asztal és pad)
• Forráskút Község Önkormányzata (homokháti sátor)
• Ruzsa Község Önkormányzata (sátor)
• Pusztamérges Község Önkormányzata (sörasztal és pad)
• Zombori Gábor (katonai sátrak, asztal és pad)
• Fodorné Bodrogi Judit (hűtő)
• Nagy Attila Gyula polgármester (anyagi támogatás)
Köszönjük azoknak a támogatóknak a segítségét is, akik a nevük elhallgatását kérték.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ megbízott vezetője

VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS
2014 szeptemberében pályázatot adtunk be a Visegrádi Alaphoz egy nemzetközi
workshop megrendezésére a visegrádi országokból érkező néptáncegyüttesek részvételével.
Az együttműködés ötlete már korábban
felmerült bennünk, hiszen sok fesztiválon
járt együttesünk, sok néptáncegyüttessel
megismerkedtünk, és szerettük volna, ha mi
is vendégül láthatnánk külföldi együtteseket
Üllésen.
2014 augusztusában Gyulán jártunk
néptáncfesztiválon, ahol összeismerkedtünk
a pozsonyi Szőttes Táncegyüttes táncosaival. Barátságok alakultak ki, és ez továbberősítette az együttműködés ötletét. Ehhez
már csak keresnünk kellett egy megfelelő
pályázati lehetőséget, amelyet a Visegrádi
Alap Standard programjában találtunk meg.
A program lényege, hogy a résztvevő
együttesek közösen tevékenykedjenek, is-
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mereteket adjanak át egymásnak a saját
kultúrájukról, táncaikból. A rendezvényünket
egy nemzetközi workshop köré építettük fel
Táncfórum 1. elnevezéssel, amelyben minden együttes, a saját páros táncaiból ad
ízelítőt és tanít meg a többi együttesnek.
Néprajzi előadások is lesznek a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi tanszéke előadóinak segítségével.
A programban Szlovákiából a pozsonyi
Szőttes táncegyüttes, a lengyel Pałac Kultury
Zagłębia;és az Üllési Fonó Néptáncegyüttes
vesz részt. A workshopok mellett fellépéseket is szervezünk Üllésen, Ópusztaszeren
és Szegeden, az együttesek megismerkedhetnek Szeged nevezetességeivel, valamint
megtekinthetik Ópusztaszeren a Feszty körképet és a skanzent.
Projektünket nem szeretnénk itt lezárni, mert szeretnénk, ha folytatódhatna
a többi partner országában is. Nálunk a

páros táncok kerülnek terítékre, és ezt lehetne folytatni a férfi táncokkal, eszközös
táncokkal és dramatikus táncok megismertetésével.
A Táncfórum 2015. június 24. és 28.
között kerül megrendezésre. Műsorainkra
sok szeretettel várunk mindenkit: június 26án 19:30-tól Üllésen, a Déryné Kulturális
Központba, június 27-én 13 órától Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkba és
június 27-én 19 órától Tápén a Heller Ödön
Művelődési Házba.
Fonó Néptáncegyüttes

www.ulles.hu

ÜLLÉSI NYÁRINDÍTÓ NAPOK - VERSENYEREDMÉNYEK
Asztalitenisz:
Felnőtt kategória
I. Fridrik Imre
II. Kádár-Német Ádám
III. Jenei Benjamin

Vegyes Ifjúsági kategória Lány kategória
I. Gábor Dominik
I. Lázár Réka
II. Lázár Réka
II. Soós Dóra
III. Bálint Máté
III. Márta Petra

Díjugrató:
60 cm
I. Czakó Júlia
II. Rácz Lívia
III. Makra Gabi

70 cm
I. Bernáth Kata
II. Bajusz Bea
III. Makra Gabi

Sakkverseny:
Ifjúsági kategória:
I. Jójárt Tamás 8. osztály
I. Magony Milán 8. osztály
II. Soós Ottó 5. osztály
II. Kékes-Szabó Bence 4. osztály
III. Hódi Ádám 6. osztály
III. Trucz Alex 4. osztály

Közönségdíjas:
Kádár Német Lajos, Ottonel Muskotály 2014
Csongrád Megye Bora:
Gyuris András, Kékfrankos vörös 2014
Falukerülő kerékpártúrán való részvételéért a kerékpárt nyerte:
Juhász Hédi

Arany érem
Ezüstérem
Bronzérem

Felnőtt kategória:
I. Kurucsai András
II. Sipos Kálmán
III. Ábrahám Lajos
„Pipi show” főzőverseny:
1. Tikok
2. Sonkás csibék
3. Búbos tyúkok
Különdíj: Malase
Borverseny (27 db minta):
Arany minősítés (11 db):
Frank István, Cabernet Franc 2013
Frank István, Kadarka 2013
Gyuris András, Kékfrankos vörös 2014
Kádár Német Lajos, Chardonnay 2014
Kádár Német Lajos, Kékfrankos Zweigelt 2014
Kádár Német Lajos, Ottonel Muskotály 2014
Molnár Mihály, Cserszegi fűszeres 2013
Szögi János, Kékfrankos 2013
Szögi János, Kövidinka 2014
Szögi János, Rizlingszilváni 2010
Tímár Géza, Zweigelt félszáraz vörös 2014
Ezüst minősítés (8 db):
Balogh Ferenc, Üllési vegyes 2013
Frank István, Kövidinka 2014
Frank István, Zalagyöngye & Ezerfürtű 2014
Gyuris András, Cserszegi fűszeres 2014
Míg Zsolt, Vegyes fehér 2014
Pintér Imre, Olaszrizling 2014
Sziládi Ferenc, Olaszrizling 2013
Tímár Géza, Olaszrizling félszáraz fehér 2014
Bronz minősítés (3 db):
Ferenczi István, Meggy 2014
Sziládi Ferenc, Vegyes vörös 2014
Tari Éva, Meggy 2011

80 cm
I. Kuczora Petra
II. Makra Gabi
III. Ondrik Ákos

Emléklap (5 db):
Bálint Ferenc, Kékfrankos 2013
Dudás János, Potyondi vegyes fehér 2014
Gyuris András, Kékfrankos Rosé 2014
Seres Lajos, Csiri-Csuri 2014
Szabó Imre, Delavári 2014

Kispályás labdarúgó bajnokság:
Ifjúsági kategória
I. Babi Team
II. Teleszkóp
III. Valentin és a bocsok
Legjobb kapus: Szilágyi Ákos
Gólkirály: Mihalkó Dávid
Legjobb játékos: Farkas György
„Öreg fiúk” – Felnőtt (35+) kategória
I. Gyuris Péter csapata
II. Joker 1
III. Pikk-Pakk
IV. Joker 2
V. Vízmű
Legjobb kapus: Szalai Valentin
Gólkirály: Pintér Ferenc
„Legöregebb” játékos: Tari Sándor

SÜTIRECEPT - EZT SÜTÖTTÜK
JÚNIUSBAN AZ ALKOTÓHÁZBAN
KAVART LEKVÁROS SÜTI - GYORSAN ELKÉSZÍTHETŐ
Hozzávalók:
4 tojás
1 bögre cukor
1 bögre lekvár
1 bögre tej

}
}

2 bögre liszt
1 csomag sütőpor
1 csomag vaníliás cukor

összekeverjük, ráöntjük a tejet

összekeverjük

A kikavart folyadékhoz hozzáadagoljuk a száraz anyagot. Kizsírozott,
prézlizett tepsibe simítjuk, kissé előmelegített sütőben megsütjük,
hasonlóan, mint a piskótát.
Jó Étvágyat!
Tanács Zoltánné
beküldő
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ÜLLÉSI LABDARÚGÁS
Véget ért a 2014-2015- s Megye II.-s bajnokság, Üllés az U-17-s,
U-19-s valamint felnőtt csapattal, vett részt a pontvadászaton. Az
eredmények alapján bátran állíthatjuk hogy egy nagyon sikeres szezont zártunk.
– Az U-17-s csapat imponáló eredménnyel nyerte meg a bajnokságot. Veretlenül, 120 rúgott és 6 kapott góllal végeztek az élen.
– Az U-19-s csapatnak is reménykeltő a 4. helyezése, hiszen
korosztályában nagyon fiatal a csapat, több játékos is az U-17-ből
játszik át.
– A Felnőtt csapat 2. helyezésére is büszkék lehetünk, hiszen
csak gólarányban jobb a bajnokcsapat. Egész évben élvezetes mérkőzéseket láthattunk és végig partiban voltunk az arany éremért. A
bajnokság során az első hat helyezett közt igen szoros volt a verseny,
és minden mérkőzésnek nagy volt a tétje. Egy – egy botlással akár
három, négy helyet is visszacsúszhatott egy csapat. Szerencsére a
fiúk jól bírták a feszültséget, és mindig hozták az eredményeket. A
tavalyi 3. helyezéshez képest sikerült egy lépéssel magasabb fokra
lépnünk, a táblázatra nézve nagyon szépen csillog ez az ezüstérem.
A csapat teljesítmények mellett ki kell emelni az egyéni eredményeket, mivel két gól királyt is adtunk:
U-17-ben:
Czékus Marcell 34 góllal
Felnőtt csapatoknál: Szél Róbert 29 góllal
Megye II. felnőtt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Név
Szőreg
Üllés
Újszentiván
Csengele
St. Mihály FC
Bordány
Kiskundorozsma
Nagymágocs
Tömörkény
Székkutas
Balástya
Apátfalva
Zsombó
Deszk
Móravárosi Kinizsi
Gyálarét

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Név
Szeged 2011-Dorozsma
Csengele
Deszk
Üllés
Szentes UFC
Balástya
Tömörkény
Székkutas
Újszentiván
Szőreg
Nagymágocs
Bordány
Zsombó
St. Mihály FC
Gyálarét
Móravárosi Kinizsi

MSZ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

GY
18
18
17
17
14
15
14
14
13
13
10
9
9
8
8
1

D
5
5
4
2
8
4
5
5
7
6
5
6
4
7
7
4

V
7
7
9
11
8
11
11
11
10
11
15
15
17
15
15
25

LG
79
83
71
65
62
67
59
66
64
80
49
35
62
61
55
28

KG
40
51
40
56
46
43
45
65
50
70
72
49
95
61
80
123

GK
39
32
31
9
16
24
14
1
14
10
-23
-14
-33
0
-25
-95

P
59
59
55
53
50
49
47
47
46
45
35
33
31
31
31
-9(-16

LG
181
107
116
108
93
82
76
79
81
84
41
61
61
52
51

KG
22
31
58
46
58
87
99
86
86
109
101
121
140
115
114

GK
159
76
58
62
35
-5
-23
-7
-5
-25
-60
-60
-79
-63
-63
0

P
82
71
61
53
49
43
41
37(-1)
38
31
22
22
19
18
13(-8)
0

Megye II. U-19.
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MSZ
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

GY
27
23
19
16
16
14
12
12
11
9
7
6
5
5
7

D
1
2
4
5
1
1
5
2
5
4
1
4
4
3
0

V
0
3
5
7
11
13
11
14
12
15
20
18
19
20
21

Megye II. U-17
Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

csapat
ÜLLÉSI ISE
TÖMÖRKÉNY KSE
APÁTFALVI SC
RÖSZKE SK
NAGYMÁGOCS SE
ST. MIHÁLY FC
SZÉKKUTAS TC
CSANÁDPALOTA FC

M
14
14
14
14
14
14
14
14

GY
14
9
9
9
4
3
3
1

D
0
0
1
0
2
1
1
1

V
0
4
4
5
8
10
10
12

LG
120
80
58
43
54
21
29
16

KG
6
47
49
30
60
46
80
99

GK
114
33
9
9
-6
-25
-51
-83

P
42
30
28
27
13 (-1p)
9 (-1p)
7 (-3p)
2 (-2p)

A táblázatok után, pedig azoknak a névsora akik, elérték ezt a szép
eredményt.
Megyei II. osztály felnőtt csapat
1.
Babarczi Tamás (Üllés)
2.
Baranyai Gábor (Szatymaz)
3.
Bazsó Ferenc
(Szeged)
4.
Bazsó János
(Szeged)
5.
Bodré Gábor
(Üllés)
6.
Buknicz Zoltán
(Üllés-Szeged)
7.
Czékus Marcell (Üllés-U16)
8.
Cseh Richárd
(Kiskundorozsma)
9.
Farkas Ádám
(Szeged)
10.
Gyuris Máté
(Üllés)
11.
Gyuris Zsolt
(Szatymaz)
12.
Király Zsolt
(Üllés)
13.
Kiss Márió
(Szeged)
14.
Kormos Attila
(Szeged)
15.
Kormos Krisztián (Üllés)
16.
Kovács Sándor
(Bordány)
17.
Lehoczki József (Pusztamérges)
18.
Lippai Dániel
(Szatymaz)
19.
Lippai Péter
(Szatymaz)
20.
Szél Róbert
(Szatymaz)
21.
Vass Ákos
(Üllés-U19)
22.
Zámbó Gergő
(Üllés)
Edző: Polgár Attila (Szatymaz)
Megyei II. osztály U16 csapat
1.
Bálint István
(Üllés)
2.
Balogh Sándor
(Üllés)
3.
Czékus Marcell (Üllés)
4.
Görög Rafael
(Üllés)
5.
Gyóni Csaba
(Üllés)
6.
Hovanyecz Attila (Üllés)
7.
Kucska Ádám
(Üllés)
8.
Lapu Csapa
(Üllés)
9.
Lapu Dávid
(Üllés)
10.
Maróti Rudolf
(Üllés)
11.
Mészáros Marcell (Üllés)
12.
Ótott Bence
(Üllés)
13.
Pekurár Balázs
(Üllés)
14.
Peták Márkó
(Üllés)
15.
Peták Patrik
(Üllés)
16.
Vass Attila
(Üllés)
17.
Vass Erik
(Üllés)
18.
Vass Máté
(Üllés)
Edző: Bodré Gábor és Peták György
Megyei II. osztály U19 (ifjúsági) csapat
1.
Gődér Gábor
(Üllés)
2.
Görög Raul
(Üllés)
3.
Lajkó Gábor
(Üllés)
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4.
Makra Gergő
(Üllés)
5.
Mihalecz Viktor (Szatymaz)
6.
Papp Máté
(Üllés)
7.
Vass Ákos
(Üllés)
8.
Vass Zsolt
(Üllés)
9.
Vastag Sándor
(Üllés)
és az U16-os keret minden játékosa játszott
az U19-es csapatban
Edző: Bodré Gábor és Peták György
Bozsik program
U7 (ovis) korosztály
15 fő (Üllés)
U9 (1-2.osztály) korosztály 10 fő (Üllés)
U11 (3-4.osztély) korosztály 12 fő (Üllés)
83 fő igazolt játékos, melyből
üllési 69 fő
„idegen” 14 fő
Az eredményes és nyugodt munkához köszönet a háttérben tevékenykedőknek, úgy, mint az edzőknek, az Elnökségnek, kiemelve
Lapu Csabát és Papp Zoltánt. Külön köszönet Papp Ágnesnek a
pályázatokat lebonyolításában végzett tevékenységéért. Köszönjük
az Önkormányzat és a Technikai csoport segítségét. Természetesen nagyon köszönjük a Szurkolóinknak a kitartó bíztatást, amely
sokszor átsegítette a csapatot a holtponton.
Íme néhány kép a szezonzáró bankettről.

ÉVZÁRÓMKÁJUS
ÉZILABDA FESZTIVÁL
31. ZÁKÁNYSZÉK

Egyesületünk Kézilabda Szakosztálya ezzel a rendezvénnyel ünnepelte a 2014-2015-ös bajnoki év eseményeinek lezárását. Vendégeink
voltak a Kiskunhalas, KSZSE és a Pick Szeged csapatai. Minden kézilabdásunk pályára lépett, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Sajnos
többen hiányoztak, iskolai program, sérülés és egyéb okok miatt.
Ancsin Gábor a Pick Szeged válogatott kézilabdása megtisztelt
minket a jelenlétével, a gyerekek tőle kapták a végén az érmet. Türelmesen állta az aláírást kérők rohamát és számtalan kép készült a csapatokkal. A másik éremátadó Mihálffy Adrienn volt, aki a Békéscsaba
NB/I-es csapatában is bemutatkozott már. Minden korcsoportban egyegy sportolónk külön elismerésben részesült az egész évben nyújtott
teljesítményéért, közülük többen két korosztályban is szerepeltek.
Szivacskézilabdások: Gyuris Zsófia (U8-U10) Fábián Polett (U8)
Csaplár Péter (U8) Rigó Alexa (U7)
Kisiskolás korúak: Ujvári Botond (U10-U12) Patyi Rebeka (U10U11) Soós Dóra (U10- U11) Balogh Gergő (U10- U12) Lajkó Levente
(U10 – U12)
Gyermekbajnokságban szereplők: Ábrahám Cinta (U11) Kakuszi
Vanda (U11) Soós Róbert (U12) Nagy Miklós ( U12)
Zsombót Mihálffyné Zakar Andrea képviselő, Üllést pedig Dr.
Faragó M. Judit önkormányzati képviselő képviselte az eseményen.
Üllés Önkormányzatának köszönjük a segítséget, melyet a rendezvényhez nyújtott.
A szülők ez alkalommal is nagyon kitettek magukért, a sok finomsággal, amit a büféhez hoztak, küldtek. Ráadásként érkezett rengeteg pizza az is hihetetlen gyorsasággal elfogyott.
Mindenkinek köszönet a segítségért, most is jó csapat voltunk!

U8MÁJUS
LÁNY FORDULÓ
23. ZSOMBÓ
Szivacskézilabdás lányaink a szezon utolsó fordulóján szerepeltek. A Szeged KKSE ellen gyenge kezdés után nagyon jó második
félidőt játszottak és csupán 1 góllal maradtunk alul.
(12:13)
Következett a Békéscsaba csapata, sokáig szoros volt az eredmény, sok helyzetünk volt, de a helyzeteket nem mindig sikerült belőni. (10:15)
Szeptember óta sokat fejlődtek a lányok, gyorsabban és eredményesebben játszanak. Dicséretet érdemelnek: Gyuris Zsófia, Fábián
Polett, Lajkó Erika, Mihálffy Zita, Berczeli Lili és Schreck-Papp Róza.

Hajrá Üllés!!!
Csatakiáltás
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Véget ért a tanév. Nagy hajrá volt az
óvodában is Májusban Vers-és mesemondó
versenyt rendeztünk. Nagyon büszkék lehetünk, hiszen minden csoportból készültek a
gyermekek. Lehetősége volt még azoknak
a gyermekeknek is, akik esetleg beszédhibásak, bátortalanabbak. A zsűrinek nehéz
dolga volt, mert nem volt könnyű a döntés,
ki képviselje óvodánkat Mórahalmon a Kistérségi Mesemondó versenyen! Valójában
mindenki nyertes volt, hiszen készült, kiállt
erre a nagy megmérettetésre. Sajnos voltak,
akik betegség miatt nem tudtak ott lenni, ezt
nagyon sajnáljuk!
9 Csigabiga Óvodás gyermeket vittünk
Mórahalomra, itt minden korosztályból elhoztunk egy-egy érmet.
Mind a 9 gyermek ügyes, bátor, hangos
érthető volt! Megfelelő, korukhoz és jellemükhöz illő művel érkeztek! EZ NAGYON
FONTOS!!!
A szereplő gyermekek:
FICÁNKA csoport:
Tóth Ádám, Nagy Regina, Sári Zita
BABÓCA csoport
Juhász Hédi, Tari Gergő
CICA csoport:
Nagy Dorina, Székács Gergő, Nagy Zsanett, Gyöngyösi Noémi, Tari Gergő, Nagy
Regina, Székács Gergő és Gyöngyösi Noémi
Oklevéllel térhetett haza GRATULÁLUNK

NYÁR INDÍTÓ NAPOK:
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói
lufis felvonuláson vehettek részt! Nagyon
jó érzés volt, hogy ezt fontosnak tartották a
kedves Szülők! Köszönjük, hogy időt szakítottak ránk és erre az eseményre! GYÖNYÖRŰ VOLT, ahogy közel 90 gyermek vonult a
szüleivel és a lufikkal!!!!
GYERMEKNAP az óvodásoknak és bölcsődéseknek. MINI OLIMPIÁT rendeztünk
Csak remélni tudom, hogy egy csodaszép
élményként gondolnak vissza a gyermekek.
Bár a nap kicsit fárasztó volt, esemény dús,
de csodaszép!
Kora reggel az óvodában és bölcsődében
gyülekeztünk és együtt elindult az 5 csoport
5 színben az olimpiai lánggal a Vásártérre.
Éppen egy busz érkezett a főúton...láttam
az ámulatba eső arcokat. Nagyon szép volt,
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hogy egy igazi csapat vonult végig az utcán!!!
Reggeli tornával folytattuk Tünde óvó
néni jóvoltából. Közben az olimpiai 5 karikából az 5 csoport jelképe „mosolygott” ránk,
amit Simonics Gyula közreműködésével,
Simonicsné Ibolya néni készített el! Majd
indultunk az állomásokra
Barkácsoltunk a lányokkal pom-pomokat
(amit Zsuzsa óvó néni készített elő) fűztünk
sportcipőbe cipőfűzőt Ica óvó néni jóvoltából! Majd festettünk Olimpiai Falut Kati óvó
néni előkészítésének segítségével! Ezek
után befaltunk egy hot-dogot, amit a konyha
dolgozóinak köszönhetünk.
Futottunk versenyt, volt igazi rajtszámunk is, az első helyezett szakította el a
szalagot. Néztünk lovas bemutatót, ezt
köszönjük Czakóné Dudás Mónikának és
Simhercz Fanninak és mi is lovagló kobakokba öltöztünk és valódi lovasokká váltunk
(ehhez való eszközöket Marika óvó néninek
köszönhetjük).
A mórahalmi rendőr néni Dr. Pőcze Tünde
elkalauzolt bennünket egy kerékpár versenyre! Később igazi FORMA 1. részt vevői lehettünk és szívószálas üdítővel "tankoltuk"tele
magunkat! Ehhez való eszözöket Rácz Mihálynak , Jernei Jánosnak és Jerneiné Masa
Tündének köszönhetjük!
Majd egy karate bemutatóra csöppentünk, ahol igazi karatékák mutatkoztak be
Szákács Árpi és Gergő személyében! Súlyt
emeltünk kosárra dobtunk. (Az eszközökhöz
támogatást nyújtott: Rádóczi Ádám) Majd
a jött a várva-várt ebéd milánóinak álcázva
magát, amit ismételten a konyha csapatának köszönhetünk!
Délután a műfüves pályán Vass Patrik és
Nagy Kristóf személyében Foci kupát rendeztünk! A lányok voltak a POM_POM GIRL
csapat!!!
Az állomások között lovaskocsival közlekedtünk: ezért hálával tartozunk Vass Jánosnak, Kiri Antalnak, Balogh Feri bácsinak
és Hunyadvári Pista bácsinak., Majd jött a finom PALACSINTA, amit Ancsa óvó néni vezényletével köszönünk: Dobi Zalán, Székács
Levente és Gergő, Héjja Lacus és Levente,
Kabók Réka, Baranyi Berci, Nándi Andor
anyukájának Gyuris Lara anyukájának, Ungi
Renátó anyukájának!Majd jött a koncert és
ajándékokkal indultunk haza! A szép nyakba
valót Székács Gergő mamájának köszönhetjük! KÖSZÖNJÜK a sok segítséget!
Köszönettel tartozunk a Technikai csoportnak és Maróti Zoltánnak is a támogatásért és az eszközök szállítmányozásáért!
A szülőknek köszönet a kölcsön adott
járgányokért, biciklikért. Székácsné Csóti
Zsófiának külön köszönjük az egész napos
autó ügyeletet! A balesetmentes közlekedésben a Polgárőrség csapata segített!
Egy rendezvénynél talán elengedhetetlen

és legfontosabb a háttér munka: Köszönjük
a dajka néniknek: Hovanyeczné Julika néninek, Juhászné Ildi néninek, Nagyné Mónika
néninek, Tajtiné Marika néninek. Köszönettel
tartozunk Matuszkáné Emesének is a sok
segítségért.
Együttgondolkodásból, sok-sok ügyeskedő, szorgoskodó kézből jött létre a nap.
Hálával tartozunk, Kuklisné Erzsike néninek,
Barna Aliznak, Tanács Ildinek, Vassné Dórának, Bokorné Eszti néninek is.

AZ ÓVODA UDVAR
Sok-sok héttel hónappal ezelőtt, mikor
novembert írtunk Jótékonysági Estre készült
az Óvoda. Akkor és utána megbeszéltük,
hogy a bevételt a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde udvarának rendbe hozatalára fordítjuk!
Alig vártuk a tavaszt, hogy megkezdődhessen a MUNKA. Első dolgunk a tervek elkészítése volt, amit az intézmény dolgozóinak
ötletelése után Kati óvó néni vetett papírra.
Tereprendezéssel kezdtük, ebben volt segítségünkre Bozsák Zoltán (Székely u) és
Farkas Csaba. Bámulattal figyeltük, hogy
a dimbes-dombos udvarból hogyan sikerül
szép egyenletes területet varázsolni.
Aztán következett a vízfakasztás, ebben
Rácz István Kiskunmajsáról volt segítségünkre azt mondta: „Megfogadta életében,
hogy két dolgot biztosan támogat a Templomok kertjében és az gyermekek örömére
készült zöldövezetekhez szükséges kutak
fúrását!”köszönjük profi munkáját!!
Az udvaron lévő játékok felújítása, folyamatos volt ezt a Technikai csoport dolgozóinak köszönhetjük. Mivel néhány játékunk
már elöregedett ezért szükségessé vált új játékok beszerzése, ezt az Üllés Nagyközségi
Önkormányzatnak köszönjük.
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Ekkor következhetett a mérések sora,
hiszen az öntözés megtervezéséhez nagy
szükség volt erre. Székácsné Csóti Zsófia
munkáját dicséri az egész öntözés megtervezése, sőt a kivitelezésnek is nagy hányadát
vállalta magára!
Majd eljött az a nap, amikor kitűztük a
szórók, csövek helyét és kezdődhetett az
ásás. Hatalmas munka volt. A sors fintora,
hogy május legmelegebb napját sikerült kiválasztani ehhez!
A bölcsődés szülők képviseletében külön
köszönetet szeretnénk mondani Kocsis Zolika apukájának. Azoknak az óvodás gyermekek szüleinek is külön hálával tartozunk,
akik szabaddá tették magukat erre a napra
és segítettek: Farkas Zolika apukája, Tóth
Ádám és Zalán apukája, Farkas Zsóka
apukája, Horváth Kristóf apukája, Nagy
Gábor apukája (Móra F. u) Gárgyán Merci
apukája köszönet illeti a Technikai csoport
kollégáit, és Szűcs Bencét.
A munkát nagyban segítette, hogy Maróti Zoltán és Rádóczi Lajos támogatásaként egy árokásó gép érkezett!
Külön szeretném megköszöni Klacsák
Zsoltnak a segítségét aki a gépkezelő volt!
Ezután kezdődött a csövek lehelyezése
nagy hálával tartozunk Csóti Vilmosnak,
aki napokon át dolgozott, hogy mihamarabb
életre kelljenek a szórók! Székácsné Csóti
Zsófi személyében kapott „asszisztenciát”.
Köszönjük a munkájukat!!!
Majd az árkok betúrása következett, amiben segítségünkre volt a Technikai csoport
dolgozói mellett Vass Erik, Vass Ákos és
Maróti Gergő is.
Már alig vártuk, hogy a fűvetés következzen és igen 2015. 06. 17. szerda délután
már úgy sétálhattunk végig a járdán, hogy
egy rendezett, füvesített egységes öntöző
rendszerrel ellátott udvarban gyönyörködhettünk!!!! GYÖNYÖRŰ LETT!!! KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!!!!!!!
Most pedig néhány kép, szép sorjában:

Így lett vége a tanévnek, 24 gyermektől
válunk el, ők iskolába indulnak! Mindig szomorú az elválás, DE örömteli is, mert jó viszszagondolni, honnan hová érkeztünk! Sokat
gondolunk majd rátok!
A nyári időszakban az óvoda és bölcsőde
fogadja a gyermekeket, akiknek szülei dolgoznak.
2015.07.20.-2015.08.07-ig az ÓVODA és
BÖLCSŐDE ZÁRVA tart.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN egész éves támogatásukat, segítségüket! Mindenkinek jó
pihenést sok-sok közös élményt kívánok a
nyárra a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde öszszes dolgozója nevében.
Marótiné Hunyadvári Zita
Intézményvezető

GYEREKNAP 2015
Az idei tanévben június 15-én került
megrendezésre a Diákönkormányzat által
szervezett gyereknap.
Az iskola apraja-nagyja a központi iskola udvarán gyülekezett, és elsőként a csapatok kialakítása történt meg. A gyerekek
14 csoportban vágtak neki a feladatoknak,
minden csoportnak minden évfolyam tanulóiból volt tagja. Az akadályok összesen kilenc állomáson várták a gyerekeket,
amelyhez egy falukerülő gyalogtúra is társult, a következő állomásokkal: Víztorony,
Rózsa dűlő, kerékpárút, Alkotóház, Radnai
u.2 alatti iskola, illetve a központi iskola udvara. A feladatok egyaránt megmozgatták
az elmét, illetve próbára tették a gyerekek
ügyességét is, hiszen volt aszfaltrajzver-

seny, célbadobás, feladatlapok játékos feladatokkal, mocsárjárás, találós kérdések
megoldása, ügyességi feladatok, vízhordás
időre, csatakiáltás kitalálása és menetlevél
készítése is.
Az alkotóház udvarán igazi meglepetés
várta a csapatokat: mindenki palacsintával
tömhette meg a gyomrát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Al-

kotóház lelkes dolgozóinak, Hajdú Lászlónak
és feleségének, valamint Tanács Zoltánnak
és feleségének, hogy ezt a hatalmas mennyiségű palacsintát elkészítették, illetve Maróti
Zoltánnak, hogy az egyik fontos alapanyagot
a rendelkezésünkre bocsátotta.
Az eredményhirdetés után hamburgerebéd zárta a programot.
Diákönkormányzat
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MESÉLJ EURÓPA! - ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ
A kecskeméti Katona József Könyvtár,
az Alternative English School és a Dél-alföldi Europe Direct Információs Hálózat idén is
meghirdette 5-6. és 7-8. osztályos diákok
számára az Európa Nyelvi Díjat nyert „Mesélj Európa! – Tales from Europe” angol nyelvi vetélkedőt.
A felhívásra idén 44 csoport regisztrált.
Ebben a tanévben ismét két csapatunk indult, egy az 5-6., egy másik pedig a 7-8. osztályos kategóriában.
A verseny 2015. március 2-án kezdődött
egy, az Európai Unióval kapcsolatos angol
nyelvű, online feladatsorral. Ezt követően egy
fényképekből összeállított képregényt kellett
Helyezés

Csapat neve

1.

Fifty Fingers

2.

Explorers

3.

Marczipans

1.

Scrabled Eggs

2.

Honey Bears

3.

Gingerbread
Pumpkins

készíteni, ami a csapatok számára kisorsolt
ország meséjét, illetve történelmi eseményét mutatta be, természetesen angolul.
A hatodikosok – csapatnév: Fifty Fingers)
- Észtországot kapták. Választott meséjük:
Devil wooing in the Sauna (Az ördög udvarlása a szaunában). A nyolcadikosainknak
(Honey Bears) Magyarországot sorsolta a
gép. A színdarab címe: Time travel with Vilma Hugonnai (Időutazás Hugonnai Vilmával).
Korosztályonként mindig a legjobb hat
csoport kap lehetőséget a szegedi, illetve
a békéscsabai elődöntőn való bemutatkozásra. Az előfeladatok (online feladatsor,
illetve képregény) pontszámai alapján mind

a két történet bekerült az elődöntőbe. A hatodikosok a szegedi elődöntőt (2015. április
21.) megnyerték, így első helyről kerültek a
döntőbe. A nyolcadikosok megismételték
ezt a bravúrt, ők Békéscsabáról (2015. április 23.), szintén elődöntős első helyezettként
jutottak a kecskeméti döntőbe.
A döntő időpontja 2015. május 18. volt.
Helyszín a kecskeméti Katona József Könyvtár.
A gyerekek angol nyelvi tudásukkal, színpadi játékukkal, táncukkal és a saját maguk
által készített ötletes jelmezekkel és díszletekkel idén is elkápráztatták a szakértő zsűrit
és a nézőket is.
Végeredmény:

„Mesélj Európa!” 2015
Csapattagok
Felkészítő tanár
Iskola
5-6. osztályosok
Borbély Szimonetta, Borsos Szilárd,
Santana C. Nagy Éva Fontos Sándor Általános Iskola, Üllés
Donciu Adela, Gyuris Csaba,
Juhász Blanka
Madách Imre Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Szeged
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános
Iskola, Kecskemét
7-8. osztályosok
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános
Iskola, Kecskemét
Czakó Júlia, Hegedűs Eszter, Lajkó
Szekeres Katalin
Fontos Sándor Általános Iskola, Üllés
Borbála, Pekurár Melissza,
Péter Ágota Kincső
Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Kecskemét

Az értékes könyvjutalmak mellé táborozási lehetőséget is kaptak a győztesek, így a
Fifty Fingers csapat 5 napot tölthet a lajosmizsei jurtatáborban.
A remek csapateredmények mellett
egyéni sikert is arattunk. Elhoztuk még a
legjobb színésznő díját is. Ezt az elismerést
a 7-8. osztályos korcsoportban Lajkó Borbála kapta Hugonnai Vilma – az első magyar orvosnő – alakjának megformálásáért.
Különdíjként a Honey Bears csapat meghívást kapott az egyik zsűritagtól – Bácsatyai
Gergely színművésztől – a Doktornők című
színdarabra, melyet a Turay Ida Színházban
játszanak Budapesten.
Külön öröm számunkra, hogy diákjaink
évről évre megállják helyüket egy neves szegedi, gyomaendrődi, szarvasi, kecskeméti iskolákat felvonultató – mezőnyben is.
Sikerünk mögött egy komoly csapatmunka áll, a nevelők, a gyerekek és a szülők
részéről. Mindenkinek nagyon köszönjük a
segítséget az ötletelésben és a kivitelezésben. Külön köszönjük az Üllési Suli Alapítványnak az utazáshoz nyújtott támogatást.

Fifty Fingers

Honey Bears

Egyéb angol nyelvi versenyek:
A Titok Oktatásszervező Bt. országos
angol nyelvi versenyén Berta Szimonetta,
Farkas Liliána, Kucsera Krisztián, Sári Bálint csapata 96 %-os teljesítménnyel a 16.
helyet, Borbély Szimonetta, Borsos Szilárd, Hódi Ádám, Juhász Blanka csapata
99 %-os teljesítménnyel a 4. helyet érte el.
Borsos Szilárd a London Bridge országos egyéni tesztverseny budapesti döntőjén
a 8. helyet szerezte meg. (felkészítő tanár:
Borsos Andrea)
angol nyelvi munkaközösség, Üllés
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LET’S EXPLORE EUROPE!
Iskolánk 2013-ban támogatást nyert
egy „COMENIUS” multilaterális iskolai
együttműködésre. A pályázat időtartama 2
év, mely ez év június 30-án zárul. A beszámolási kötelezettségünknek augusztus 31-ig
kell eleget tenni, pénzügyileg és szakmailag
is. Ezt a beszámolót angolra lefordítva kell
továbbítani a projekt vezetőjének, aki a török
nemzeti irodának nyújtja be szeptember 30-i
A résztvevők 2013 októberében a csehországi Polesovicében tartottak találkozót.
2014. szeptember 8-tól az üllésiek fogadtak
30 cseh tanulót és 5 pedagógust, valamint 7
török diákot és 13 tanárt az iskolában. A cseh
gyerekeket családoknál szállásoltuk el. Tanáraik a Bozsity Vendégházban szálltak meg. A török vendégek egy szegedi szállodában laktak,
onnan utaztak minden reggel az üllési programokra. A hét folyamán a vendégek bekapcsolódtak az iskola mindennapjaiba, tanórákon és
kézműves foglalkozásokon vettek részt, valamint kirándultak Szegedre és Ópusztaszerre.
2015. május 30. és június 7. közötti időszakban 12 tanár, 10 volt tanítványunk (akik a két
év során aktívan részt vállaltak a projektben),
illetve 16 jelenlegi általános iskolás diákunk vett
részt a törökországi találkozón Kütahyaban. Két

fő egészítette még ki a csoportot, akik a teljes
költséget kifizetve utaztak. Így összesen 40 fővel vettünk részt a záró találkozón.
A pályázatban 24 mobilitást vállaltunk,
ami azt jelenti, hogy 16 felnőttet és 8 diákot
kellett volna utaztatnunk a találkozókra. Ezt
a vállalást maximálisan túlteljesítettük, mert
Csehországba 14 tanuló és 4 tanár utazott, a
törökországi találkozón pedig 12 tanár és 26
diák vett részt. Így összesen 58 mobilitást
teljesítettünk. A találkozókon a projekt helyi
koordinátorának, az iskola vezetőjének és
legalább egy angol tanárnak részt kell vennie, hiszen a projekt munkanyelve az angol.
A találkozók szerves részét képezik azok a
megbeszélések, melyeken beszámolunk az
iskolákban zajló tevékenységekről, értékeljük az elvégzett munkát és meghatározzuk a
következő időszak feladatait. Természetesen
a délutáni időszakban a vendéglátók igyekeznek olyan programokat, „kirándulásokat”
szervezni, melyeken a térség legjelentősebb
látnivalóit ismerhetik meg a résztvevők.
Az utazás eseményeiről az Üllési Körkép
következő számában olvashatnak majd.
Tasi Zoltánné
Szekeres Katalin

A FIZIKA ÉVE 2015
Iskolánkban az alábbi rendezvényekkel
tettük emlékezetessé, a fény nemzetközi
évét tanítványaink számára.
A „Köröttem fény” rendezvénysorozatunk:
Geogebra animációk:
2015 februárjában és márciusában, szakköri foglalkozások keretében ismerkedtünk a
geogebra animációkkal, melyek segítségével
szimulálhattunk méréseket a számítógépen.
Ez egy újszerű megközelítése a kísérletezésnek. Természetesen nem helyettesítheti a
valóságban is végrehajtott kísérleteket. A
teljes fényvisszaverődést, az emberi szem
felépítését, alapvető szemhibákat szintén
animációk segítségével megnéztük. Majd
gyakorlatban készítettünk szemmodellt,
papírmasé technikával. Vizsgáltuk a teljes
fényvisszaverődést, optikai eszközökkel is.
Megbeszéltük az optikai szálak működését.
Az optikai szálak, mint ismert rendkívül alkalmasak digitális információ-továbbításra.
2015. március 20-án részleges
napfogyatkozást láthattunk a szegedi
AGÓRÁBAN, 25 diákunk részvételével. A
látványos eseményt a Szegedi Tudományegyetem csillagászai vezették fel. Szalai
Tamás megnyitóját követően 9 óra 30 perctől Bódi Attila tartott előadást „Amit a napfogyatkozásokról tudni érdemes” címmel.
Az előadást követően az SZTE csillagász

munkaközössége, valamint a Magyar Csillagászati Egyesület szegedi csoportjának tagjai közreműködésével napszűrővel ellátott
távcsövek és speciális védőszemüvegek
segítségével követhették az érdeklődők a
napfogyatkozást a szegedi Agóra udvaráról.
Párhuzamos kísérőrendezvényként – a
Fény Nemzetközi Évéhez ilyen módon is kötődve – az épület földszinti nagytermében és
folyosóin 10-12 óra között fénytani kísérleti bemutatókon és interaktív foglalkozásokon is részt vehettek az érdeklődők. Lehetőség volt – többek között – legóból készülő
távcsőmodell és egyszerű napóra készítésére. De az emberi látás fizikáját is megismerhették az érdeklődők. Sőt: a különböző optikai és fotonikai jelenségek megfigyelésére
ugyancsak alkalom kínálkozott. Ráadásul az
épülő ELI-ALPS lézerközpont munkatársai is
megjelentek egy bemutatkozó standdal.
SZeReTeD Laborban voltunk Szegeden
2015. áprilisában a Szereted laborban voltunk, a Ságvári Endre Gimnáziumban. Reggel
kb. 8 órakor indultunk külön busszal a Fontos
Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola elől. 9 órakor kezdődött az első foglalkozás.
A 7 osztályos diákok egyik csoportja, fizikai
feladatokkal, míg a másik csoport kémiai feladatokkal kezdett. Fizikából fénnyel kapcsolatos kísérletekkel kápráztattuk el a diákokat.
Mégpedig a lencsék képalkotásával, és az emberi szem működésével ismerkedtek a diákok.

Majd a jól megérdemelt szünet következett,
ami 30 perces volt. Ezután a csoportok termet
cseréltek. A feladatsorok megoldására másfél
óra állt rendelkezésükre. A foglalkozások végére mindenki kellemesen elfáradt. Majd busz
jött értünk és mentünk haza, Üllésre.
Április 18-án, a FIZIKA NAPJÁN: bekapcsolódtunk az országos rendezvénysorozatba.
14:00h-15:00h Kísérleti bemutató volt –
A fény bűvöletében címmel.
Előadó: Ignácz Ferenc volt. A Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék tanára.
A fény bűvöletében: „Az Üllés Községi
Könyvtár és a Fontos Sándor Általános Iskola
szervezésében a fény éve keretében érdekes
fénnyel kapcsolatos kísérleteket láthattak és
próbálhattak ki különböző fényforrásokkal
kicsik és nagyobbak a Déryné Kulturális Központban április 18-án. Ignácz Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Optikai Tanszékének
tudományos munkatársa meglehet, hogy felébresztette a többünkben ott lapuló vágyat,
hogy fizikussá váljunk és felfedezzük azt,
amit nem láthatunk szabad szemmel vagy
nem kézzel fogható, hiszen rendkívül látvány
gazdagon és közérthető magyarázatokkal
színesítette előadását. Akiket érdekel a fizika
egy kicsit is, türelmetlenül várják, hogy az
előadásnak folytatása legyen. Ismerjük meg
együtt a körülöttünk lévő világot - az atomo-
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kat felépítő részecskéktől egészen a világűr
gigászi méreteiig! Legyen ez emberi létünk
egyik rendkívüli célja.” (Olasz Bettina)
A fizika napjára tervezett program egy
része, az esőzés miatt elmaradt. Majd április
24-én, pénteken került megvalósításra a diákok nagy örömére.
17:00-20:00h közötti időszakban holdfény túrán voltunk. A túra az iskolából indult
a Bohn erdőbe. Itt játékos feladatokat kellett
megkeresni a diákoknak. Melyeket a fákon,
és az avarban találhattak meg borítékokban.
A kincsvadászat nagyon érdekessé tette a
túrát. A szerzett „kincsek” megoldásait a
következő héten mutathatták be a szaktanáruknak, jutalom ellenében.
Majd ezt követően 20.00-21:00h között
körbe vettük fénnyel az iskolát! Mivel már

sötét volt, kellően „fényessé” tudtuk tenni
fáklyákkal, és a diáktanyát körbe venni fénynyalábbal, természetesen síktükrök segítségével.
2015 április 28-án délután a „KÍSÉRLETEZZÜNK!” projekt záró rendezvényére
került sor.
Az előkészületeket a kísérletező délutánra már szeptemberben megkezdtük. Ez a
mindenkori hetedikesek feladata. Kedd délutánonként 45 percben fizikai, és a másik
45 percben kémiai kísérleteket végeztek a
tanulók. Ebben a tanévben Tasi Zoltánné és
Kocsisné Hecskó Ágnes vezetésével. Ilyenkor nemcsak a kísérleteket próbálták ki, hanem a hozzá kapcsolódó elméleti anyaggal is
megismerkedtek a jelenlegi 7. osztályosok.
Két csoportra bontva végezték a feladatokat.

Mindenkinek több kísérlete volt, közel 100
különböző kísérletet mutattak be a diákok
április 28-án a tornateremben. Nagy sikert
aratott Pintér Emese vulkánja, Maróti Ádám
bombája és lángoló habja. Németh Kinga vezetésével sokan készítettek szendvicsdudát
a vendégek, melyet haza is vihettek. Fáncsik
Krisztina elefántfogkrémje, is felkeltette az
érdeklődést. Iskolánk tanulóin és tanárain
kívül, rúzsai, zákányszéki és a zsombói diákcsoportok látogatták meg rendezvényünket. Melynek, mint minden évben, most is
nagy sikere volt. Ezen rendezvények mellett
természetesen Jedlik Ányos fizikaversenyre,
Játszunk fizikát!, MUKI bácsi, fizikaversenyre készítettünk diákokat. Büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy többen az országos versenyen is eredményesen szerepeltek.
Tasi Zoltánné

A 2014/15-ÖS TANÉV VERSENYEREDMÉNYEI
MAGYARBÓL ÉS TÖRTÉNELEMBŐL
1. KAZINCZY-VERSENY
Helyi eredményei
I. korcsoport (5-6. osztály)
I. hely:
HÓDI ÁDÁM (6.b)
II. hely:
Ágoston Lili (5.o.), Gyuris Noémi (5.o.),
Juhász Blanka (6.a)
III. hely:
Borsos Szilárd (6.a), Gyuris Csaba (6.a)
IV. hely:
Bokor Anna (6.a), Donciu Adela (6.a)
II. korcsoport (7-8. osztály)
I. hely:
DINNYÉS DALMA (8.a)
II. hely:
Fodor Judit (8.b)
III. hely:
Barta Kitti (7.o.), Vass Máté (8.b)
MÓRAHALOM - területi verseny
DINNÉS DALMA II. hely
HÓDI ÁDÁM
II. hely
2. PETŐFI-SZAVALÓVERSENY
Helyi eredményei
5-6. osztályos korcsoport
I. hely:
JUHÁSZ BLANKA (6.a)
II. hely:
Bárkányi Ramóna (5.o.), Borbély Szimonetta (6.a)
III. hely:
Gyuris Noémi (5.o.), Hódi Ádám (6.b),
IV. hely:
Ágoston Lili (5.o.), Donciu Adela (6.a)
V. hely:
Bodó Eszter (5.o.), Soós Ottó (5.o.)
7-8. osztályos korcsoport
I. hely:
KÉKES-SZABÓ TAMARA (8.a)
III. hely:
Barta Kitti (7.o.), Kékes-Szabó Kitti (7.o.),
Sári Hanna (8.a)

8. osztály: LAJKÓ BORBÁLA
MÁRTA PETRA

1. hely
1. hely

SZEGED - MEGYEI VERSENY
MÁRTA PETRA
III. hely
LAJKÓ BORBÁLA
XIII. hely
Felkészítő tanárok: Santana C. Nagy Éva, Ótott Zsolt, Hódiné Vass
Magdolna
TÖRTÉNELEM LEVELEZŐ (több fordulós)
8. osztály
11. hely
Green Horns: Nagy András, Farkas Máté, Vass Máté,
Peták Márkó
7. osztály:
6. hely
Töri lovagok: Német Kinga, Fáncsik Krisztina,
Tisóczki Leila, Maróti Ádám
6. osztály:
4. hely
Gladiátorok: Gyuris Csaba, Borsos Szilárd,
Czakó Bálint, Soós Róbert
5. osztály:
10. hely
Régészek:
Nagy Miklós, Soós Ottó,
Gábor Dominik, Pusztai Krisztián
EGYÉNI ORSZÁGOS - MOZAIK LEVELEZŐ (5 forduló)
Gyuris Csaba
országos döntő XIII. hely
Felkészítő tanárok: Ótott Zsolt, Hódiné Vass Magdolna

KUTYAKOZMETIKA

ÜLLÉS - TERÜLETI SZAVALÓVERSENY
5-6. osztályos korcsoport
II. hely:
JUHÁSZ BLANKA (6.a)
SZENTES - MEGYEI SZAVALÓVERSENY
JUHÁSZ BLANKA
VIII. hely
SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY (TERÜLETI)
5. osztály: Péter Csilla
6. hely
6. osztály: Berta Szimonetta
9. hely
Hódi Ádám
9. hely

Bontás – fültisztítás - karomvágás,
fürdetés – nyírás - trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig; 1.000 Ft)
Árlista + több info: www.kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.: 06/30-304-21-58
Magyar, English, Deutsch, Nederlands
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ÁLLAMPAPÍROK A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
Régóta várt lehetőséggel gazdagodott a PARTISCUM XI Takarékszövetkezet termék kínálata.
Ettől az évtől kezdődően a MAGYAR ÁLLAM KINCSTÁR által kibocsátott értékpapírokat a PARTISCUM XI Takarékszövetkezetnél is lehet
jegyezni. Ehhez nem kell mást tenni, mint nyitni egy értékpapír számlát a Takaréknál és adni egy megbízást az igényeknek megfelelő futamidejű
állampapír megvásárlására. Az állampapír ellenértékének beﬁzetését követően további teendő nincs.
Az értékpapírszámla számlavezetési díja: (2015. március 9. és 2015. április 30. között nyitott számla esetén) 2015. december 31-ig Díjmentes.
2015. április 30. után nyitott számla esetén 0,008 %, min 200,- Ft/hó.
A megvásárolható állampapírok futamideje a 3 hónaptól a három évig terjedhetnek.
(A hozamokat az ÁLLAM KINCSTÁR írja jóvá.)
Az Állampapír biztos befektetésnek tekinthető, hiszen azt a Magyar Állam garantálja!
Amennyiben ügyfeleink az Állampapíroknál is magasabb hozamra vágynak, úgy arra is van ajánlatunk:
A Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap egy magas hozammal bíró megtakarítási forma (2014.03.17 és 2015.03.17 közötti éves
hozama: 3,69 %). Az Alap a magasabb hozam miatt az Állampapírnál kockázatosabb ugyan, de az alap mögött lévő ingatlanok, illetve a kibocsátó
garanciát jelenthet.
Kérjük keresse meg kirendeltségünket, ahol kollégáink szívesen állnak rendelkezésére. A tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
6794 Üllés, Fogarasi u. 1.
Tel/fax.:62/282-181
Mobil:70/932-1909
ulles@partiscum.tksz.hu

KETTŐS VÉDELEM A TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
A mai világban lépten-nyomon bankcsődökről, brókerbotrányoktól hangos a sajtó. Ezek mellett a hírek mellett azonban vannak biztató jelek is a
hazai pénzintézeti világban.
Az elmúlt évben befejeződött az a 2013 II. félévében elkezdődött munka, aminek köszönhetően a Takarékszövetkezeti szektor az ország legbiztonságosabb pénzintézeti csoportjává vált.
A munka első lépéseként átvilágításra kerültek a Takarékszövetkezetek és azok, amelyek gazdálkodása nem volt biztonságosnak tekinthető felszámolás alá kerültek: Soltvadkert, Orgovány, stb…
A Magyar Állam létrehozott egy Alapot 134 mdFt-tal azzal a céllal, hogy tőkével lássa el a szektort, illetve, hogy a szektorban pénzt elhelyezni
szándékozó betétes biztonságát tovább növelje. Az Alap vagyona a hozzá csatlakozott intézmények éves beﬁzetésével folyamatosan nő.
A Magyar Állam létrehozta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetét (SzHISz) és felruházta azzal a joggal, hogy Magyar Takarékszövetkezeti Bankon keresztül megalkossa azon szabályokat, melyek alapján kell a jövőben a Takarékszövetkezeteknek működniük. A Takarékszövetkezeteknek ezen szabályokat kötelező jelleggel be kell tartaniuk, amit az SzHISz folyamatosan ellenőriz.
2014. december 10-ével teljes körűen kiépült a kölcsönös garancia intézmény. Ez azt jelenti, hogyha bármely ügyfélnek bármely, a közösséghez
tartozó hitelintézettel szemben követelése áll fenn, jogosult azt a közösség bármely tagjától – beleértve az SzHISz-től – is kérni. Ez azt jelenti, hogy
az ország összes Takarékszövetkezete felel az egyes takarékszövetkezet ügyfeleinek pénzéért. Ez a garancia azon betétekre is vonatkozik, amit az
OBA nem biztosít. Ilyen betétet például az önkormányzatok helyezhetnek el.
Természetesen a fenti garancia mellett az OBA továbbra is biztosítja a betétesek pénzét.
A kockázatközösség az elmúlt időszakban jelentős üzleti együttműködési megállapodást kötött. Ezek közül ki kell emelni a Magyar Fejlesztési
Bankkal, a Magyar Postával, az FHB-vel, illetve a Nemzeti Agrár Kamarával. Ezen megállapodások mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a megerősödött Takarékszövetkezeti szektor a vidék életében meghatározó szerepet tölthessen be a jövőben.
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CSALÁDI ESEMÉNYEK

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép júliusi
számának lapzártája: 2015. július 17-én, pénteken lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail
címen – PÉNTEK 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását.
Köszönjük!

SZÜLETÉSI HÍREK
Szűcs Péternek és Balogh Anikónak május 25-én – 3110 grammal Bence nevű,

Mosneag Cristiannak és Farkas Nikolett
Vanesszának május 27-én – 3390 grammal Milán Krisztián nevű,

Kádár-Németh Attilának és Ábrahám Brigittának június 4-én – 2870 grammal –
Szeréna nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Goda Gábor és Tajti Ágnes szegedi (volt üllési) lakosok május 23-án,
Bado Gábor szeremlei és Patai Zsanett üllési lakosok május 30-án
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Berta Pálné (született: Kocsis Etelka) május 30-án (élt: 76 évet),
Farkas Mihályné (született: Szűcs Mária) június 10-én (élt: 86 évet)
és Soós András Istvánné (született: Tari Gyöngyi) június 21-én (élt:
59 évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

2015/2016-OS TANKÖNYVI
TÁJÉKOZTATÓ
A 2015/2016-os tankönyvrendelésben a korábbiakhoz képest a következő változások lesznek:
1 hektár lucerna eladó. Érdeklődni: 06/30/374-0989
Bem József utca 3. szám alatti lakóház nagy melléképülettel
eladó. Irányár: 9,8 millió Ft. Érdeklődni: 06/30/374-0989
Üllés Dorozsmai út elején 5613 m2 alapterületű építési telek
eladó. Villany, víz, csatorna, közműkapcsolat van.
Telefonszám: 06/30/270-4041
Üllés Huszár utcában 976 m2 telken 3 szobás családi ház, több
melléképülettel eladó. Telefonszám: 06/30/270-4041
Üllés központjában családi házak eladók! Érd. 06/70/375-8831

– az általános iskola 1-2-3 osztályában a diákok ingyen kapják a
könyveket,
– iskolai szintű lesz a szállítás, nem lesznek előre elkészített tanulói
csomagok,
– nem küldenek előre díjbekérőt a fizetős diákoknak, a tankönyvek
kiszállítását követően érkeznek meg a csekkek és a számlák.
– a tankönyvek átvételekor kell rendezni a tankönyvek befizetését.
A tankönyvek átvételéről előre láthatólag 2015. augusztus 25-től lehet érdeklődni.
Ünnepélyes tanévnyitó 2015. augusztus 31-én 17 órakor lesz a központi iskolába.
Sárközi Emília
iskola tagintézmény-vezető

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

