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KEDVEZETT AZ IDŐJÁRÁS NEKÜNK MÁJUS ELSEJÉN
Néhányan kerékpárral indultunk a tóhoz a majális reggelén,
mások gyalog vagy, ahogy kényelmes volt. A programot a Déryné
Kulturális Központ és a FONÓ Néptáncegyüttes közösen szervezte.
A művelődési ház szorgoskodó kezei lelkesen fújták fel héliummal
a lufikat, készítettek a gyerekekkel közösen szélforgót, Hunyadvári
Pista bácsi pedig bekapcsolódott a papírsárkány készítésbe. Közben
persze zajlott hagyományosan az Árpád Horgászegyesület által szervezett horgászverseny. Reméljük sok halat vittek haza a versenyzők!
Bulis zene, igazán nyárias idő, olykor heves szél volt társunk szombaton. Fuvallatra persze szükségünk volt a sárkányok röptetéséhez.
Kisebbek és nagyobbak egyaránt szaladgáltak a lufival, de nagyon
kellett fogni ám, mivel könnyen elrabolta egy-egy szellőcske. Voltak,
akik csak mókáztak a belélegzett gázzal. Az Alkotóházas Kollégáknak
köszönjük, hogy beavattak minket a kötélverés tudományába, illetve,
hogy anyák napi ajándékokat készíthettek a gyerekek. A bátrak és
ügyesek, valamint az örök gyerekek kipróbálhatták a gólyalábazást
is kellő egyensúlyérzék mellett. Felejthetetlen élmény volt a lufisszélforgós lovaskocsikázás, a páratlan lehetőségért hálásak lehetünk az üllési lóbarátoknak! Egy különleges sportágba, az íjászatba
is belekóstolhattak a kedves vendégek. Hát bizony, nem túl könnyű
egyáltalán eltalálni a táblát, de a talpraesetteknek egyből a közepébe
repült a nyílvessző! Azt hiszem, senki sem unatkozott a programkínálat révén, és ha korgott a gyomor, egy-egy bográcsban illatozva
rotyogtak a kívánatos harapnivalók. Aki focizni vágyott, küzdhetett
a focikupáért, vagy játszhatott röplabdát is. Kiosztottuk a várméta
bajnokság résztvevőinek a jól megérdemelt emléklapokat. Ez egy
nagyszerű és vidám játék. Mi magyarok is baseball-ozhatunk, nem
csak a tengerentúlon! A tókerülő futóváltó versenyen lányok és fiúk
mutatták meg, milyen remek mozgásforma a futás. Délután már a
FONÓ-s csapat vette át a stafétát tőlünk a Pusztaszínházban. Megsúgom, ott is remekült szórakozott minden tisztelt látogató! De erről
bővebben meséljenek táncosaink!
Olasz Bettina
2015. május

MEGTALÁLTUK A HŐSÖKET!
A tavalyi évben kezdődött gyűjtőmunka eredményeként 2015.
május 4-én a Déryné Kulturális Központban ünnepélyes keretek között
megnyitottuk az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója
alkalmából életre hívott kiállítást, Üllés Nagyközség Önkormányzata
és a Meritum Egyesület együttműködésével, a Déryné Kulturális Központ szervezésében. A rendezvényt Nagy Attila Gyula polgármester
nyitotta meg. Elmondta többek között azt is, hogy legfontosabb a háborús értékeink megőrzése az utókor számára. Ezt követően Ferenczi
Attila üllési lakos és a relikviák fő felkutatója nyilatkozott munkájáról. Szerette volna, hogy a magyar katonák emléke fennmaradjon,
hiszen ők is szolgálták hazájukat kiemelkedő vitézségükkel, mint más
katonák. Majd Szanka József, a Meritum Egyesület tagja rendkívüli 38 éves gyűjtő munkájáról beszélt. Szabadságharcok és háborúk
emlékei után is kutat. Számos vándorkiállítása járja az országot. Sokaknak van saját története, élménye, illetve olyan családtagja, akik
a nagy világégés során szörnyűségeket éltek át. Az Egyesület célja,
hogy gondoskodjon a magyar kultúra és tradíció fennmaradásáról
határon innen és túl egyaránt. Dr. Tóth István szakmai tudásával segítette a kutatást. Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
hangsúlyozta, hogy nem szabad elfelednünk hőseink emlékét, adjuk
meg nekik a kellő tiszteletet. A fiatalságot pedig emlékeztessük arra,
hogy mi az, ami igenis megtörtént, de többé ne történhessen ilyen.
Példaértékű magatartásuk és bátorságuk nélkül ma talán nem is lehetnénk, itt, ahol élünk. Az Estike Népdalkör az első világháborúban
és az azt megelőző időszakban keletkezett, valamint a második nagy
háborúra emlékeztető katonadalokat adott elő és egy tábori levelet
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is hallhattunk tőlük dalba foglalva. Mindkét háborúhoz kapcsolódóan egy-egy katonánk embertelen körülmények között alakuló sorsát
osztottuk meg a közönséggel, a hozzátartozók elmondása és az írásos emlékek alapján. A műsor végén a nagyérdemű megtekinthette
a művelődési házban kiállított tárgyakat, fényképeket, tablókat. Az
érdeklődők láthatják nálunk egykori tankok lánctalpainak részeit,
kézigránátokat, puskagránátokat, ágyú lövedékének csúcsát, egyéb
fegyvereket, sisakokat, régi könyveket, levelezéseket, korabeli újságok címlapjait, plakátokat, kitüntetéseket. A tárlaton Szalai Géza
és Gyóni Ferenc megkapó gyűjteménye is szemrevételezhető több
héten keresztül. Emellett bárki belenézhetett a Hősök Könyvébe vagy
írhatott a Vendégkönyvbe.
Olasz Bettina
2015.05.15.
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2015. április 28-án
rendkívüli testületi ülést tartott.
A Képviselők döntöttek:
– Tanyagondnoki gépjármű beszerzéséről – EMVA vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások igénylésével, valamint
– 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására igény benyújtásáról.
A Képviselőtestület május 12-én tartotta következő soros ülését.
A képviselők a nyílt ülés keretében fogadták a Diákönkormányzat képviseletében
Tasi Zoltánné DÖK segítő tanárt, Maróti
Ádám polgármestert és Nagy Miklóst DÖK
tagot. Maróti Ádám a 2014-2015-ös tanév
programjairól adott tájékoztatást, Tasi Zoltánné pedig az elnyert Comenius pályázat
állásáról tájékoztatta a jelenlévőket.
A Képviselők az ülésen döntöttek:
– a községben közüzemi szolgáltatást végző cégek tevékenységéről készült
tájékoztató elfogadásáról. Az ülésen beszámolt az EDF DÉMÁSZ, az Alföldvíz Zrt.
a Négyforrás Nonprofit Kft és a Szegedi
Kéményseprőipari Kft képviselője. A képviselők a ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. beszámolóját nem fogadták el. Kérdéssel élnek
a cég felé a rezsicsökkentés óta eltelt időszak alatt a gáz minőségében bekövetkezett
feltételezett romlás kapcsán.
– a 2014. évi pénzmaradvány általános
tartalékba helyezéséről,

– a Déryné Kulturális Központhoz szükség szerint 1 fő szakmai létszám biztosításáról,
– az Üllés Nagyközségi Önkormányzatnál és költségvetési intézményeinél 2014.
évben elvégzett belső ellenőrzések tapasztalatairól készített Éves Ellenőrzési Jelentés
elfogadásáról,
– a külterületi határszemlével kapcsolatos szóbeli tájékoztató elfogadásáról,
– az Üllési Önkormányzati Konyha Alapító Okiratának módosításáról.
A Képviselők rendeletben fogadták el az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról készült anyagot.
(a rendelet a http://www.ulles.hu/rendeletek link alatt található meg, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán olvasható.)
A képviselők zárt ülés keretében:
– áttekintették az étkezési térítési díj
hátralékosok listáját. Döntöttek arról, hogy a
hátralékosokat szólítsák fel, és amennyiben a
tartozásukat 15 napon belül nem rendezik, úgy
az étkezési szolgáltatásukat függesszék fel.
(a Képviselőtestület az április 28-i és
május 12-i nyílt ülésének előterjesztéseit
a
http://www.ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek link alatt, az április 28-i és
május 12-i nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket http://www.ulles.hu/kepviselotestulet
link alatt olvashatják)
Nagy Attila Gyula
polgármester

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. júniusi étkezési térítési díjak befizetését:

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2015. június 23-án (kedden) 17 órakor
ülés tart a hivatal Házasságkötő termében,
melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) Beszámoló – a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről
2) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok ellátásáról
3) Beszámoló a szociális ellátások – a
szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2014. évi ellátásáról
4) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
5) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
2015. április 24-én töltötte be 90. életévét Patik Jánosné, Erzsike néni, akit ez alkalomból Dudás János önkormányzati képviselő köszöntött.
A meghitt ünnepségen az ünnepeltet népes családja is köszöntötte.
Kívánjuk, hogy még sok ilyen szép évfordulót érjen meg!
Születésnapja alkalmából további jó
egészséget kívánunk!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Június 1-jén hétfőn, 2-én kedden, 4-én csütörtökön, 8-án hétfőn és
9-én kedden
7-13 óráig
június 3-án szerdán
7-15 óráig
június 5-én pénteken
7-12 óráig lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont: hétfőtől – péntekig 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
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NÉGYFORRÁS NONPROFIT KFT. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA
Ezúton köszönjük minden ügyfelünknek, akik az általunk kiállított
számlán lévő díjfizetési kötelezettségüknek időben eleget tettek,
és kérjük azokat az ügyfeleket, akiknek esetleg díjhátraléka van, minél előbb rendezzék tartozásukat. Amennyiben van olyan háztartás,
aki lakott ingatlannal rendelkezik, és nem kapta meg számláját, akkor
kérjük, hogy keresse ügyfélszolgálatunkat egyeztetés miatt.
Továbbá köszönjük minden üllési lakosnak, ügyfeleinknek, akik
eddig is szorgalmasan gyűjtötték az általunk kiosztott sárga zsákokba a csomagolási hulladékokat, és bízva a korábban megszokott
segítő együttműködésükben, minél többek számára lesz fontos környezetünk védelme, és élni fognak ezzel a lehetőséggel a későbbiekben. Ez az együttműködés fontos számunkra, hiszen célunk az, hogy
minél kedvezőbb áron tudjuk ellátni ezt a közszolgáltatást, és minél
kevesebb terhet rójunk a lakosokra.
A szelektív hulladék begyűjtése minden páros héten hétfői
napon 7 órától történik.
Üllésen 2015.01.01-től került bevezetésre a házhoz menő szelektív hulladék begyűjtés, belterületen kiosztásra kerültek a sárga szelektíves zsákok, külterületen nem tudunk zsákot kiosztani, viszont az
Üllési Polgármesteri Hivatalban lehet kérni, illetve saját átlátszó
zsákban is ki lehet helyezni a hulladékgyűjtési napokon.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének célja az
volt, hogy minél több hulladékot tudjunk újrahasznosítani, és kevesebb hulladék kerüljön a lerakóba, melynek lényege, hogy a háztartásokban képződött hulladék mennyisége minél magasabb arányban
hasznosuljon, csökkentve ezzel a lerakóba kerülő hulladékmennyiséget.
Tájékoztatom a lakosságot arról is, hogy a kéthetente történő
házhoz menő szelektívhulladék gyűjtési napokon ki lehet tenni az
ingatlan elé a zsákon található felírat szerinti csomagolási hulladékokon kívül minden műanyag, fém és papír csomagolási hulladékot
is (pl.: műanyag láda, tál, flakonok, fólia hulladékokat stb.).

Kérjük azokat az ügyfeleket (ingatlan tulajdonosok, közületeket) akik a szerződéskötési kötelezettségüknek nem tettek még
eleget akkor keressék ügyfélszolgálatunkat. Ez fontos, hogy a
számlákat is minél pontosabban ki tudjuk állítani. Közületeket
kérjük, hogy amennyiben igénybe vették/veszik szolgáltatásunkat, és nem kötöttek még szerződés azt mihamarabb ügyfélszolgálatunkon tegyék meg.
Amennyiben az ingatlan ideiglenesen lakatlanná válik, akkor van lehetőség a korábban megszokott módon a szolgáltatás szüneteltetésére, legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt
a Négyforrás Nonprofit Kft. felé írásos kérelemmel lehetséges,
így díjfizetési kötelezettség nem keletkezik. A szüneteltetési kérelmet abban az esetben tudjuk elfogadni, amennyiben a kérelmezőnek nincs díjhátraléka.
A szolgáltatás szüneteltetés bejelentése történhet Üllésen a
Polgármesteri Hivatalban Juhászné Bozsák Andreánál a hivatal
nyitvatartási időpontjaiban, továbbá a szolgáltatással kapcsolatos
ügyintézésre lehetőség van minden hónap utolsó pénteki napján
kihelyezett ügyfélszolgálaton Üllésen a Déryné Kulturális Központban 9,30 – 11,30-ig, illetve ügyfélszolgálatunkon (Polgármesteri
Hivatal; Forráskút, Fő u.74.):
hétfő – csütörtökig: 8 – 12; 13 – 16,30-ig,
pénteken: 8-12-ig .
Négyforrás Nonprofit Kft. elérhetőségei:
levelezési cím: 6793 Forráskút, Fő utca 74.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@forraskut.hu
telefonszám: 70/489-5656
Megköszönve segítő együttműködésüket!
Négyforrás Nonprofit Kft.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS –
JÚNIUS
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)
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Az ingatlan elől történő elszállítás JÚNIUS hónapban az alábbi napokon történik:
június 8. (hétfő) 7 órától
június 22. (hétfő) 7 órától
Sárga zsák átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ingyenesen!
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Segítő együttműködésüket köszönjük!
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BÚCSÚ
Az Üllési Páduai Szt. Antal Plébánia
búcsúi miséjét 2015. június 14-én 1100-kor
tartja.
A szentmisét celebrálja Perlaki Flórián
újszegedi lelkész
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás
BORDÁNY, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS, ZSOMBÓ SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA – KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083
Házi bekötések kiépítése
A szennyvíztisztító-telep próbaüzeme 2015. február 20-án megkezdődött, ezért az
alábbi utcákban és házszámú ingatlanokban meg lehet kezdeni a házi bekötés kiépítését és az Alföldvíz engedélye alapján a rákötés elvégzését.
– Erkel Ferenc utca 1-107.
– Olajos utca 2-8.
– Huszár utca 1-24, 48, 50, 54.
– Móra Ferenc utca 2-34.
– Dorozsmai út 1-20.
– Dózsa György utca 1-108.
– Ady Endre utca 1-17.
– József Attila utca 1-20.
– Székely utca 1-20/A.
A házi szennyvízcsatorna hálózatának átépítése, kiépítése a telekhatáron belüli
tisztítóidomtól (bekötőaknától) 1,0 m-ig bezárólag az ingatlantulajdonos feladata. A
lakossági rákötések öblözetenként történek, melyről minden ingatlantulajdonos személyre szólóan kap értesítést. Fontos, hogy senki se kössön rá magától a hálózatra, mert engedély nélküli rákötés esetén a gerincvezeték tisztítási költségei az
ingatlan tulajdonosát fogják terhelni.
Az eddig nem értesített tulajdonosok a rákötés lehetőségéről a későbbiekben fognak kapni személyre szóló értesítést. Várhatóan, júniusban bővülni fog a ráköthető
ingatlanok köre.
A próbaüzem ideje alatt a szennyvízhálózat használata ingyenes.
A telep próbaüzemi működésének feltétele, hogy legyen megfelelő mennyiségű
szennyvíz. Ennek biztosítása érdekében korábban már felhívtuk a lakosság ﬁgyelmét a házi bekötések kiépítésével kapcsolatos teendőkre.
További információért hívhatják az ingyenes zöld számot: 06 80/621-128. A házi vezeték kiépítéséhez szükséges részletes tájékoztató megtalálható www.forras4.hu
honlapon

Németh László: Szent Antali templom belső

SZOCIÁLIS KÖZPONT
HÍREI
Május 4-én köszöntöttük anyák napja alkalmából a nappali ellátásban résztvevő időseinket. Az általános iskolás tanulók szép, és
megható műsorral készültek, amit ezúton is
köszönünk nekik, és felkészítő tanítójuknak
is. A műsor után egy-egy virággal és egy
kis csemegével ünnepeltük meg ezt a szép
napot.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési
Tagintézménye

Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás
6793 Forráskút, Fő u. 74.
Zöld szám: 06 80 / 621-128
e-mail: forras04@gmail.com
www.forras4.hu

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – JÚNIUS
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. június 6-7.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
2015. június 13-14. Dr. Hursán Mihály
06/30/9986-139
2015. június 20-21. Dr. Müller Károly
06/30/205-9086
2015. június 27-28. Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
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TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
által megbízást kaptam a mezőőri feladatok
ellátására.
A következő időszakban bizonyára sokszor fogok Önökkel találkozni, illetve fognak
engem keresni.
Szeretnék Önöknek bemutatkozni!
Nevem: Liebhaber Gábor, Szegeden születtem, 1990. március 12.-én, Zákányszéken
lakom.
Szüleim is Zákányszéken dolgoznak.
Iskolai tanulmányaimat a Zákányszéki
Általános Iskolában, valamint az Ásotthalmi
Bedő Albert Erdészeti Szakiskolában végeztem.
2010-2011-ig Mórahalom Város Önkormányzatánál láttam el mezőőri feladatokat,
itt szereztem szakmai gyakorlatot.
Lakóhelyemen 2004 óta tagja vagyok a
Polgárőrségnek. Ezek a tevékenységek bizto-

sítottak alkalmat, hogy részt vegyek a térség
biztonsági, illetve bűnmegelőzési tevékenységében.
2008. óta rendelkezem Állami vadászvizsgával, amit azóta a Bordányi KistemplomTanya Vadásztársaság tagja vagyok.
Az előbbi tevékenységek során volt alkalmam Üllésen is többször megfordulni.
A települést ismerem, ám az alaposabb
helyismeret megszerzéséhez az Önök segítségét is szeretnén kérni!
Munkám során kiemelt figyelmet szeretnék fordítani Üllés bel-és külterületen
lévő mező és vagyon védelmi biztonságára,
ameddig a jogköröm lehetőséget biztosít!
Gondot kívánok fordítani a település természetvédelmi értékeinek védelmére. Sokszor
fognak éjszaka is találkozni velem,mert az
éjjeli biztonságérzet a tanya világban élők
számára is nagyon fontos lehet, amelyeket
a saját lakhelyemen is tapasztalok.

Munkám során a helyi Polgárőrség és
Rendőrség munkatársaival együtt dolgozunk
az Önök biztonságáért!
A jó együttműködés érdekében, forduljanak hozzám bizalommal!
2015.05.15.
Tisztelettel:
Liebhaber Gábor

SZERZŐK ÉS OLVASÓIK TALÁLKOZTAK
A lelket is felüdítő, egyedülálló kulturális
impulzusként hatott ránk az a páratlan íróolvasó találkozó, melyen a Községi Könyvtár szervezésének köszönhetően vehettek
részt az érdeklődők április 22-én. A Déryné
Kulturális Központban elismert művészeink,
Juhász Sándor bácsi, S. Dudás Mária és Seres Lajos tanár úr mutathatták be műveiket
a nagyérdeműnek. Az alkotókat Meszesné
Volkovics Szilvia, a kulturális központ megbízott vezetője hívta meg és konferálta fel.
Elsőként Seres Lajos osztotta meg velünk
pompás novelláit és költeményeit történelmi
eseményeket felelevenítve. Simon Józsefné,
azaz S. Dudás Mária néven alkotó költőnőnk
folytatta szépséges lírai alkotásaival. Végül,
de nem utolsó sorban Juhász Sándor adta
elő nekünk életkép-jellegű kivételes verseit. Nem csak verseket, hanem nótákat is ír
és egy ilyen nótájához a Rokka Zenekar is
csatlakozott zenei kíséretként, akik poétáink
előadásai között dinamikus hangszeres játékukkal színesítették a műsort. A kulturális
központ megbízott vezetője a közönség sorai

között észrevette Hunyadvári Istvánt, akit
felkért, hogy meglepetésként csatlakozzon a
verselőkhöz. Tőle jól megszokott módon egykét kacagtató, pikáns művével csalt mosolyt
a közönség arcára.
Nem csupán nevezetes rímfaragóink
számára, hanem azoknak is kiváló lehetőség
lehet egy ilyen találkozó, akiknek tarsolyában ott lapulhat egy-egy – a közönséggel
meg nem osztott – páratlan írás. Ezért, akik
óhajtanak részt venni a következő bemutatkozási lehetőség alkalmával, kérjük, jelezzék
bátran szándékukat a Déryné Kulturális Központ felé, valamint jelentkezzenek az Üllési
Írók Klubjába, amit a Községi Könyvtár már
nagyon régóta szeretne létre hozni.
Köszönjük az estét íróinknak és a Rokka
Zenekar tagjainak Bitó Nándornak, Lovászi
Irénnek, Dankó Andrásnak! Célunk, hogy
senki ne rejtse véka alá tehetségét!
Olasz Bettina
2015. május

AZ ÉLETMÓD KLUB MÁJUSI HÍREI
Az Életmód Klub szokásos havi összejövetele május 21-én került
megrendezésre a Zöld Házban. Témája a cukorbetegség szövődményei, melyről Markovics Attila tartott előadást és mindenki elmondhatta személyes tapasztalatait a kialakulásról, tünetekről és kezelésről. Előző írásainkban említettük, hogy idén egy-egy cikkben leírjuk,
kinek mit adott az Életmód Klub az elmúlt években.
Most ebből idéznénk:
„Nekem sokat segített a negatív gondolkodást pozitívvá változtatni. Ezt igaz hónapok elteltével sikerült elérni. Sokat javított az emberekhez kapcsolódó viszonyomon. Megnyitott a sok csalódás után,
a hovatartozás érzését is adja. A klub témái változatosak, egy-egy
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témát részletesen ismertetnek és meg is beszéljük. Fontos, hogy
mindenki elmondhatja a véleményét, beszélhet érzéseiről és megoszthatja személyes tapasztalatát.”
Következő összejövetelünk június 18-án, csütörtökön lesz 17 órától a Napos Piac épületében.
Téma: A mozgás fontossága
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Lapuné Füredi Andrea és Markovics Attila
Klubvezetők

www.ulles.hu

TISZTELT ADÓZÓK!
A 2014. adóévről szóló helyi iparűzési
adóbevallás benyújtásának és befizetésének
határideje: 2015. június 1.
Iparűzési adó számlaszám, amelyre a
befizetés utalható: 11735005-1535409903540000.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 172. §. értelmében „a magánszemély adózó 200 ezer forintig más adózó 500
ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal
sújtható, ha a bejelentési (bejelentkezési,
változás-bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan
adattartalommal vagy hiányosan teljesíti”.
A bevallási nyomtatványok a www.
ulles.hu oldalról letölthetőek.
Kérem a határidő pontos betartását.

FIGYELEM
TÁMOGATÁSOK!
A területalapú támogatások beadási határidejét meghosszabbították május 22-ig,
ezért a kérelmek szankciómentes módosításának a határideje is megváltozik június 15re. Aki termeléshez kötött zöldségnövény,
lucerna és gyümölcs támogatást igényelt
keressen fel gazdálkodási napló és kérelem
igénylési táblázat miatt.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíj bevallási időszaka: 2015. június 1-június 30. Kérem, ne feledkezzenek meg az
önbevallást megtenni, mert bevallás nélkül a
megállapított tagdíj 10000 Ft lesz.
Halász Zsolt 30/337-2535
Czakóné Dudás Mónika 70/4893-853

HÁLÓZAT A KÖZÖSSÉGÉRT PROGRAM
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGE
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával
meghirdetett pályázata folytatódik a szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok részére.
Májusban megnyílt a hátralékmentes kategória, újra pályázhatnak a
rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fogyasztók.
A hátralékmentes kategóriában az alábbi fogyasztók pályázhatnak támogatásért:
• rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fogyasztók
• előrefizető mérővel rendelkező hátralékmentes fogyasztók
A pályázatot 2015.06.22-ig lehetséges benyújtani a halozat.maltai.hu honlapon keresztül.
Ebben a kategóriában fix összegű támogatást kaphatnak az évvégéig 3 részletben azok,
akik sosem csúsznak el a számlák kiegyenlítésével és a határidő napján a szolgáltató is
látja az összeget:
– rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fogyasztó – támogatás öszszege: 15000 Ft
– előrefizetős mérővel rendelkező, hátralékmentes fogyasztó – támogatás összege: 9000 Ft
Ezeknél a pályázóknál is kiemelten fontos a pontos, határidőre történő csekk befizetés.
(A fizetési késedelem a támogatásra való jogosultság elvesztését vonja maga után!)
A pályázat benyújtásához segítséget kérhet a Szociális Központban a családgondozónál (Üllés, Radnai u. 22.)

ÉLETMENTÉS EGY
KARNYÚJTÁSSAL!
Véradás lesz Üllésen
A Falunap keretein belül a Magyar
Vöröskereszt véradást szervez Üllésen,
június 7-én, vasárnap 9 órától 13-óráig a
Napos Piacon.
A Vöröskereszt és az Országos Vérellátó
Szolgálat munkatársai várják mindazokat az
önkénteseket, akik betöltötték 18. életévüket, de még nem múltak el 65 évesek, egészségesnek érzik magukat és legalább 50 kilogramm a súlyuk. Amennyiben te is szeretnél
a véradók táborához tartozni, gyere el június
7-én a Napos Piacra (Napos utca 5. szám)
és ments meg 3 életet „egy karnyújtással”.
Mindenki hozza magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és TAJ- kártyáját!
Véradás előtt ajánlott enni (a zsíros ételek
mellőzendőek) és fontos a bőséges folyadék
fogyasztása. A jóérzés mellett nápolyit, fél
liter ásványvizet, étkezési utalványt, virsli
kupont valamint mórahalmi és makói fürdőbelépőt kapnak azok, akik vérüket adományozták a betegellátásért.
A véradás ideje alatt a Magyar Vöröskereszt tagtoborzást tart az épület előtt elhelyezendő asztalnál. 30 év alattiak 300,- Ft/év,
31-65 év közötti életkorúak 600,- Ft / év, és a
65 év felettiek 300,- Ft /év tagdíjjal támogathatják a Vöröskeresztet.
Amennyiben más módon is segíteni szeretné a területi Vöröskereszt munkáját, irodánk megtalálható a Mórahalmon, a Röszkei
út 2 szám alatt, vagy Szegeden a Plázában
lévő irodánkban.
További elérhetőségeink:
morahalom@voroskereszt.hu
TEL:+36/70/9338376
A facebook oldalon:
Magyar Vöröskereszt Kistelek-Mórahalom Kistérség Területi Szervezete

ÚSZÓTANFOLYAM MÓRAHALMON
ISKOLÁBA INDULÓ ÓVODÁSOK ÉS ALSÓ TAGOZATOSOK RÉSZÉRE
2015. JÚLIUS 27-31.

A tanfolyam költsége előreláthatólag
16.000 Ft lesz, amely a következőket tartalmazza :
buszköltség, kedvezményes heti belépőjegy, napi 2x1 óra úszásoktatás (szintfelmérést követően több csoportban), a szabadidőt a gyerekek a kísérők felügyelete mellett
játékkal töltik el.
Biztosan úszni tudó alsó - és felső tagozatosok részvételére is lehetőség nyílik korlátozott számban, a várható költség: 8.000 Ft.

A tanfolyamra 2015. június 18. napjáig lehet jelentkezni a teszvesz.egyesulet.
ulles@gmail.com címen, a tanfolyamot
megelőzően minden résztvevő számára
megbeszélést tartunk.
A program csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.
A tanfolyamot a Tesz-Vesz Közhasznú
Egyesület támogatja
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BAJNOKCSAPAT
2015. 05. 09-én véget ért a 2014-2015-s Megye II. oszt. U 17-s bajnokság, amely meggyőző Üllési diadalt hozott. Az Üllési ISE serdülő
csapata óriási fölénnyel nyerte a bajnokságot, amit alátámasztanak a bajnoki táblázat következő adati:
Hely Csapat
1.
Üllési ISE
2.
Apátfalvi SC

Mérk.
14
13

Győzelem
14
8

Vereség
0
1

Dönt.
0
4

Rúgott gól
120
55

Kapott gól Gól különbség
6
114
49
6

Pont.
42
25

Jól látható a táblázatból hogy milyen különbség alakult ki az első és a második helyezett közt, a gól különbség, pedig imponáló. Ez az
eredmény az elmúlt őt - hat év tematikus munkáját és a játékosok szorgalmát dicséri.
A góllövő listáról sem feledkezünk, meg amelyben, az első 10-ben négy üllési fiatal is szerepel.
1. CZÉKUS MARCELL
34
ÜLLÉSI ISE
2. HERCZEG BARNABÁS
32
APÁTFALVI SC
3. PEKURÁR BALÁZS
25
ÜLLÉSI ISE
Valamint a 7. helyen Lapu Csaba 15. góllal, a 10. helyen Lapu Dávid
12. góllal szerepel.
A csapat tagjai: : Balog Sándor, Czékus Marcell, Görög Rafael,
Gyóni Csaba, Hovanyecz Attila, Kucska Ádám, Lapu Csaba, Lapu Dávid, Maróti Rudolf, Mészáros Marcell, Ótott Bence, Pekurár Balázs,
Peták Márkó, Peták Patrik, Vass Attila, Vass Erik, Vass Máté.
Edzők: Bodré Gábor, Peták György
Nagyon bízunk benne, hogy megmarad a csapat jó közössége és összetartása, és két-három év múlva a felnőtt együttesben szereznek
örömöt a foci kedvelőinek.
SZÉP VOLT FIÚK!! HAJRÁ ÜLLÉS!!
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NYÁRI TÁBOR ÜLLÉSEN!
GYERTEK KÉZILABDÁZNI!

Elsősorban 2004., 2005., 2006., 2007. és 2008-ban született
lányok és fiúk jelentkezését várjuk.
A tábor napközis rendszerű, reggel 8-tól du. 16.30-ig tart, napi
két edzés és elméleti foglalkozások és változatos feladatok szerepelnek a programban:
- Erősítő és ügyességfejlesztő gyakorlatok
- Sok játék
- Állandó edzői felügyelet
- Emlékpóló
Helyszín: az iskola tornaterme és a kinti sportpálya
A költségek tartalmazzák a napi 3 étkezést (tízórai, ebéd és
uzsonna) és a foglalkozások díját.
Költség: (13.000 Ft /hét) Ebből jelentkezéskor fizetendő 5.000 Ft
Időpont: 2015. június 29 - július 03
Jelentkezés: Polyákné Farkas Éva edzőnél kedden és pénteken 16 órától a tornateremben, a 30/4450905-ös számon ill. a
kezizsombo@freemail.hu e-mail címen június 15.-ig.

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY ÉVZÁRÓ

A MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLET MÁJUSI HÍREI

Május 8-án az üllési Horgásztónál piknikeztünk, ki biciklivel, ki
kiskocsival jött le a tóhoz. Volt, aki horgászott. Megbeszéltük a maszszírozás, gyógytorna következő időpontjait. A csoport szavazás alapján úgy döntött, hogy indul a falunapi főzőversenyen. Itt lesz letudva
a hagyományos éves főzés, ami jelen esetben a június havi szokásos
összejövetelünket is jelenti. Júniusban a második hét péntekén nem
lesz külön összejövetel.
A falunapi főzés időpontja június 7-e, vasárnap. 9 órától folyamatosan lehet jönni és részt venni a főzésben. Az ebéd és
eredményhirdetés 13 óra körül várható. Edényt, evőeszközt mindenki hozzon magával! A jelentkezéseket az ebédre legkésőbb
június 1-ig, hétfőig kérnénk leadni
Vassné Gyuris Mártánál: 06 30 449 2089-os vagy
Lapuné Füredi Andreánál: 06 30 383 4976-os telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!

TORNÁJA
Az egyesület kézilabda szakosztálya évzáró tornáját május 31-én
9 órától tartja Zákányszéken. Minden kézilabdás növendékünk szerepelni fog és vendégeket is hívtunk. Meglepetés lesz egyik válogatott
sportolónk látogatása. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Polyákné Farkas Éva

KISÁLLATVÁSÁR JÚNIUSBAN
Üllésen a Kisállatvásár minden hónap második szombatján
kerül megrendezésre. Június 13-án, 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.

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.
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MÁJUS 1.

LÚD-TOLL

Az idei Majális Üllés Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával, a Fonó és
a Déryné Kulturális Központ közös szervezésében, sok közreműködő segítségével
a Tóparton valamint a Pusztaszínháznál
zajlott. Az egész nap a versengésről, nevetésről, szórakozásról szólt. A lovas kocsisok és az alkotóházasok most sem sokat
pihenhettek a gyerekeknek hála. A Fonó
egyik szakácsa jobb volt, mint a másik, így
a nap végére mindkét bogrács kiürült. Kis
Ági bábjátékával előbb elvarázsolta mind a
gyerekeket, mind a felnőtteket, majd jött
a vetélkedő. Több mint negyvenen vettek
benne részt a kicsiktől kezdve a meglett
felnőttekig vegyesen. És aki csak nézőként
volt jelen, szintén nem unatkozott. Borzasztó jó volt látni azt az önfeledt örömöt,
hallani azt a rengeteg hangos nevetést. A
gyerekek könnyen kerülnek ilyen állapotba.
Nem az a csoda. Inkább az, hogy a felnőttek is el tudták felejteni minden bajukat, le
tudták vetkőzni minden gátlásukat és mindenkivel együtt tudtak nevetni egymáson,
magukon. Ez a "verseny" olyan jól sikerült,
hogy úgy érezzük, hagyományt kell belőle
csinálni. És arról még nem is beszéltünk,
hogy két milyen kiváló zenekarunk volt a
délután és az este folyamán. Paco de Luciától kezdve moldvai táncházon, bossa
nova slágereken át a magyar és balkáni
fúvós cigány zenékig minden volt. De ezt
úgysem lehet elmesélni... Aki nem volt ott,
csak akkor tapasztalhatja meg, hogy mit
hagyott ki, ha legközelebb eljön! ;) Akik
segítettek a megvalósulásban, vagy részt
vettek, azoknak pedig köszönjük!

JÖN JÖN JÖN

VIGASZTALÁS

Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már
lehet, hogy nem is kéri fiad, lányod.
Ha ma nem ülsz vele a társasjáték mellé,
a jövő héten már késő lehet.
Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod
a legózást, a babázást öt-hat év múlva,
amikor már kevésbé szorítanak
a megélhetési gondok.
Ha most kihagyod az együttlét meghitt
perceit, évek múltán (talán) a meghitt
beszélgetéseket sem igénylik.
Ha most nem sétálsz velük kézen fogva,
akkor pár év múlva végleg elengedik
a kezedet, és kapaszkodó nélkül
elsodródnak.
Visszahozhatatlanok a gyermekkor napjai,
hetei, hónapjai. Téglák ezek, amelyekre
felépül az életünk.
Ha sok tégla hiányzik,
összedőlhet az építmény.

Egy ötéves kislány hazajött a szomszédaszszonytól, akinek a kislánya néhány napja tragikus körülmények között halt meg.
– Mit keresel ilyenkor a szomszédban? Van
annak az asszonynak elég baja, még
csak Te hiányzol neki! – horholta a gyermekét édesanyja.
– Azért mentem át, hogy megvigasztaljam
a nénit.
– Gyermek létedre, hogy tudnád Te megvigasztalni azt a bánatos asszonyt?
– Hát az ölébe ültem és együtt sírtam vele.

(Janikovszky Éva: Ők ma gyerekek cím
írásából)

A "magyar páros táncok" kifejezés hallatán, kinek ne a csárdás jutna eszébe. Ez a
páros forma megtalálható a környező népek
tánckultúrájában is, akár lassú, akár gyors
változatban. Ebből indult ki az az ötletünk,
hogy a történelmileg és földrajzilag is egymáshoz közel álló 4 visegrádi ország - Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország - egy-egy néptánccsoportja négyoldalú
találkozó keretében bemutassa egymásnak
a páros táncait. Ez a kezdeményezés a Visegrádi Alap támogatásával 2015. június végén valósul meg.
A FONÓ Néptáncegyüttes meghívott egy
cseh, egy lengyel és egy szlovák táncegyüttest erre a négynapos ún. Folk Fórum-ra. Célunk, hogy együtt feltérképezzük a különböző
régiók páros táncainak hasonlóságait és kü-

AJÁNDÉK
Amikor egy gyermek ajándékot ad neked,
még akkor is, ha az csak egy kavics, mutass
hálát, örülj neki!
Lehet, hogy ez az egyetlen elajándékozható
dolog, amije van, de Téged választott, hogy
neked adja!
Az írásokat beküldte: Hajnal Sándorné

ÉDESAPÁM EMLÉKÉRE
S. Dudás Mária

A győzedelmes csapat

ÚJABB ESEMÉNYÜNK

VISEGRÁDI FÓRUM
külföldi résztvevőkkel
2015. június 24-28.
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SZÜLŐK FIGYELMÉBE!

!

lönbözőségeit, jobban megismerjük egymás
kultúráját és új barátságokat szerezzünk.
A közönségnek 2015. június 26-án
(péntek) este fogják az együttesek megmutatni táncaikat a Pusztaszínházban. Részletekért figyeljék a plakátokat és a facebook-ot!
Szeretettel várunk mindenkit!
A FONÓ

Támogatónk:

INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

Édesapám volt, egy megtört, kedves ember,
Szíve reménnyel volt tele, és sok szeretettel.
Ő a háborút, s a Don kanyart megjárta,
Hol szörnyű csatában, csak a halált várta.
Sokszor előfordult, hogy napokig nem evett,
Ha ellenség szétverte a magyar sereget,
A zord negyven fokban, sok társa megfagyott
Ki túlélte a harcot, az éhségtől lett halott.
Végül a túlélő kis maroknyi sereg,
Orosz hadifogságba, évekig szenvedett.
Hóban és fagyban, csak éhbérért dolgozott,
Hogy egyszer hazajusson, azért imádkozott.
Ő végül megérte, és hazajöhetett,
Erről sokat mesélt, de közben könnyezett,
Mert eszébe jutott sok elveszett bajtársa,
Akik ott nyugodnak a Don menti határba.
Pihenj édesapám! Itthon, magyar földbe!
Itt nem dörögnek ágyúk, itt csend van örökre,
Emléked, meséid, fájón őrizzük szívünkbe,
Bízunk! És reméljük!
Háború már nem lesz a mi életünkbe…

www.ulles.hu

„AZ UNATKOZÓ NYUGDÍJASNÁL NINCS ROSSZABB!”
– KÖTETLEN CSEVEGÉS HUNYADVÁRI PISTA BÁCSIVAL

A nyugdíjas, ám örökifjú pedagógussal
társalogtam kedélyesen a Költészet Napján,
melynek keretében a népi költészetet képviselve az Üllési Pusztaszínházban adta elő
kizárólag felnőtteknek szóló verseit az esti
órákban.
– Ismeretes rólad, hogy korán kelő
ember vagy. Reggelente szokott magával
ragadni az ihlet? Szóval igaz, hogy aki korán kel, aranyat lel?
– Nem biztos. Viszont ilyenkor korán
reggel tisztább az ember agya, különösen
egy 70 évesnek. Korán kelő vagyok, ami sokkal jobb, mint ha semmirekellő lennék.
– Nem könnyű rímeket faragni, de
pajzán formában még inkább. Hogy alakult ki nálad, hogy ilyen szabadon fogalmazol?
– Eddig nem mertem ilyen szabadon
fogalmazni. 40 évig tanítottam a gyerekeket, az iskolában kemény munka folyik. Biztos visszajött nyugdíjas korom után valami
gyerekkori kihagyás: Második gyerekkorban
vagyok tulajdonképpen és egy kicsit rosszalkodok.
– Voltak szerzők, akik hatással voltak
rád?
– Én Petőfi Sándor verseit nagyon szerettem korábban, aztán elkezdtem Heltai
Jenőtől regényeket, verseket olvasni. A
fiatalkorában írt verseit nagyon szerettem,
amelyeket idősebb emberként írt, és sok
lemondásról szólnak, azok hangulatilag nem
tetszettek.
– Szerinted mennyit olvasnak az emberek napjainkban? Értékelik a verseket?
– Keveset olvasnak az emberek, a verseket nem sokra értékelik. Nagyon sok költő
van, aki versekkel kezdte, aztán áttért prózára, mert arra több vevő van. Most a Költészet

Napja alkalmából nagyobb az érdeklődés,
közkedvelt versek kerülnek elő, de minden
csoda csak három napig tart.
– Imponál vajon a gyengébbik nemnek, ha egy férfiben egy poéta veszett el?
– Ezt én nem tudom! (nevet) De cikinek
nem tartják a nők. Csólyospáloson a felolvasóesten többnyire női hallgatóim voltak.
Nekik tetszett.
– Nem gondoltál arra, hogy mozgalmas életedről egy könyvet is írj?
– De gondoltam rá, még idáig nem jutottam el. Most a második verseskötetemen
dolgozom és ha jövő télen még megleszek,
akkor prózával akarok foglalkozni.
– Művészként a verselés mellett a
citeraszó is igen kedves számodra. Soksok üllési gyermeket oktattál és oktatsz
is. Miért éppen ennek a hangszernek a
csínját-bínját sajátítottad el annak idején
a népi hangszerek közül?
– Ez teljesen véletlen volt, mert főiskolás
koromban hegedűt tanultam, utána egyszer
amatőr módon elkezdtem furulyázni. Van
még most is egy óvónő – nem a lányom! –,
aki nagyon köszöni, hogy én gyermekkorában furulyáztam vele, mert az óvónő képzőben majdnem hogy abból megélt. Zárójelben
megjegyzem, hogy talán nagyon alacsony
volt a követelmény, mert olyan fantasztikusan én se tudtam furulyázni. Egyszer meghallottam, úgy 25-26 éve, hogy citeráztak
Forráskúton. Megtetszett, megpróbáltam.
Nem nehéz hangszer, száznál több gyereket
megtanítottam. Dolgos, nehéz kezű parasztemberek télen megpihentek, olyan szépen
muzsikáltak rajta, hogy csodálatos.
– Egykori KRESZ elméleti oktatóként
vannak-e emlékeid olyan tanulóidról, akik
„nehéz esetek” voltak? Akkoriban milyen
volt a hozzáállás a KRESZ vizsgához?

– A KRESZ vizsgához nagyon jól hozzáálltak a gyerekek. Az a gyermek, amelyik
nem akart nagyon tanulni tanítási órákra és
beígérték neki a segédmotort (ha lesz jogosítványod, kapsz motort), úgy tanulta a
KRESZ-t, hogy valósággal megtáltosodott.
Úgy hogy nem volt nekem problémám. A
fiúk általában műszaki érdeklődésűek voltak,
és a lányok is, akik odajöttek, érdekelte őket
a motorozás is. a kultúrházban Forráskúton
volt egy motoros baráti kör, volt egy kismotorjuk, jajj, nagyon szerették. Akkor még nagyon olcsó volt a KRESZ vizsga. A legtöbben
átmentek elsőre.
– Tanárként hogyan fegyelmezted a
rakoncátlankodó gyerekeket? Nem tudom
elképzelni, hogy szigorú voltál…
– Nem? Pedig az voltam. A tanítási óra
szent volt és sérthetetlen, ott nagyon rendesen kellett viselkedni, utána rosszalkodtunk
szünetben, meg játszottunk, gólyalábaztunk.
Volt külön játék- és tárgykészítő szakkör is.
Az egyik versemben meg is írtam, hogy bizony néha elcsattant egy-egy jól irányzott
pofon, pedagógusnak kudarc volt, de a szülő
nem vette zokon.
– Mikor várható új verses köteted
megjelenése? Tervezed-e még további
szerzeményeid kiadását?
– Úgy gondolom, hogy nyár végére.
Ilyenkor úgy sem sok érdeklődő van a falvakban, Bordányban, Zákányszéken, Csólyospáloson, Üllésen, Forráskúton és a környező
községekben voltam felolvasóesteken, jártam Szankon és hívtak engem Szegedre is.
Jövő hónapban Szentesre megyek. Verseskötetet nem, jövő télen, ha lesz még erőm,
prózával szeretnék foglalatoskodni. Az unatkozó nyugdíjasnál nincs rosszabb!
Olasz Bettina
2015. április
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ÜLLÉSEN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A
18. TÉRSÉGI ÉS ORSZÁGOS NÉPZENEI MINŐSÍTŐ
Népdalkörök, népzenei együttesek, énekes és hangszeres szólisták mutatkoztak be
2015. május 9-én a 18. Térségi és Országos
Minősítő Versenyen a Nemzeti Művelődési
Intézet Csongrád megyei irodája és a Déryné Kulturális Központ szervezésében. A fellépőket és a publikumot Nagy Attila Gyula
polgármester úr köszöntötte, melyet követően Dohorné Kostyál Zsuzsanna, az NMI
Csongrád megyei irodájának elnöke beszélt
a megmérettetésről. A zsűri elnöke, Birinyi
József, népzenész, népzenekutató, a KÓTA
társelnöke nyitotta meg a rendezvényt és
biztatta a versenyzőket kedélyes szavaival.
A zsűri további két tagja Hajdú Ágota, a Nyíregyházi Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola népzene tanára és Kovács László
népzenész, hangszerkészítő, a Népművészet
Ifjú Mestere voltak.
A 22 fellépő közül a délelőtt folyamán a
mindszenti Alkony Népdalkör kezdett, őket
az alábbi művészek követték: Bacsa Orsolya Zsombóról, a szegedi Nyenyere Egylet,
Bacsa Flóra ugyancsak Zsombóról, a Nótafa Népdalkör Kiszomborról, Hódi Fruzsina, a
nagymágocsi Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar, a szegedi Király Imre
tárogatóval, a Zsanai Népdalkör, a makói
Nefelejcs Népdalkör, Bárdos István és Bárdos Istvánné Földeákról. Délután az Estike
Népdalkör folytatta a sort a Rézhúros Bandával és a Rokka Zenekarral kiegészülve. Utánuk Hodoscsek Gergő Mohácsról, a Nagybaracskai Gyöngyösbokréta Hagyományőrző
Népdalkör helyi viseletben, a csanádpalotai
Búzavirág Népdalkör és Citerazenekar, a
Kurticsi Citerazenekar Nagyszénásról, az
alig 10 éves Rakonczai Kata Bíborka Csanádapácáról, a szegedi Hagyományőrző Alsóvárosi Menyecskekórus, a Kék Nefelejcs
Népdalkör Eperjesről, a forráskúti Dudás
Klára virtuóz citerajátékával, a Balotaszállási
Sasheverő Citerazenakar és végül Bárkányi
Renáta szólista remekelt. Bárkányi Renáta
első alkalommal mérettetett meg, nagyon
izgult, ennek ellenére kiválóan teljesített. A
művészek országos, illetve térségi szinten
minősültek, a bírák döntése alapján mindenki kapott minősítést, ami azonban nem lenne
magától értetődő. Viszont ez alkalommal az
összes versenyző maximális felkészültséggel és szakmai tudással állt a zsűri elé, így
kiérdemelték a zsűri elismerését és méltató
szavait. Voltak, akik először, és ugyanakkor
voltak, akik már korábban neveztek minősítő
versenyre, természetesen eredményesen.
Térségi dicséretes és kiváló, valamint országos arany, ezüst és arany páva fokozatok
születtek. A fellépőktől hallhattunk például
kalotaszegi és vajdasági, somogyi és nyitrai,
abaúj-zempléni, Galga menti, zalai és hor-
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tobágyi dalcsokrokat, emellett bükk-mátrai
pásztordalokat is. A hangszerek közül megszólalt a tárogató, klarinét, tekerő, citera,
hegedű vagy épp a nagybőgő. Egy nagyon
sikeres országos szintű rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
Köszönet illeti a segítségért a kísérőket:
Nagy Julianna
Bokor Anna
Vágó Tifani
Berta Szimonetta
Borbély Szimonetta
Juhász Blanka
Vass Laura
Lábas Kata
Hódi Krisztina
Barna Réka
Erdélyi László
Zsíros Tibor
Segítőinket: Bárkányi József és Bárkányiné Kálmán Szilvia, Berkóné Masír Borbála, Ótott Zsolt. Köszönjük továbbá a KÓTA
által delegált zsűritagok közreműködését;
Székely Anna, az NMI módszertani referensének és az esemény konferansziéjének;
valamint Dohorné Kostyál Zsuzsannának a
munkáját.
Olasz Bettina
2015. május

MINDENKINEK A TÖKÖN JÁR AZ ESZE?!”

Túl Szent György havának idusán, április 18-án, szombat este a Déryné Kulturális Központ
által szervezett rendhagyó színházi előadáson remekül szórakoztunk, csak úgy repkedtek a
huncut poénok, amelyeket népes közönségünk derűs nevetéssel és gyakori tetszésnyilvánítással hálált meg. Kéri Ferenc Lopótök, avagy a Mari nem olyan című zenés epizódokkal
tarkított pajzán, népi komédiájának hősei több furcsa, ám szorosan összekapcsolódó szerelmi háromszögben mutatják be, hogy egy házasság bizony-bizony olykor mindkét fél részéről
némi elkalandozásba torkollhat hosszú évek elteltével. Azoknak - akik netán lemaradtak volna
a színjátékról – megsúgjuk, mit hagytak ki! Elmaradhatatlan elemként a lopótök jó néhányszor megjelent a darabban, hiszen a csintalan szereplők ezt keresve terelték el a figyelmet
„súlyos” vétkükről! Ám szerencsére ennek a történetnek is happy end lett a vége: kiderült,
hogy Mari még sem olyan. Az asszony által elcsábított Jóska és Sanyi tehát hoppon maradt,
és Pista, a csalfa házastárs sem üldözi tovább szerelmével Julcsát, aki talán megállapodhat
Tibivel. Az „i”-re a pontot a Mama, Mari édesanyja, teszi fel, aki hasonlóan kacér…Így aztán
láthatjuk, hogy az alma sem esett messze a fájától…
Köszönjük az Azték Színjátszó és Tánccsoport kiváló művészeinek a közreműködést! Igazán igényes és nem hétköznapi szórakozást nyújtottak a falu apraja-nagyjának.
Olasz Bettina
2015. április

www.ulles.hu

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AZ
ÓVODÁBAN

Hegedűs Ildikót kérdeztük:
„Szeptemberben a Pedagógiai Szakszolgálat előrejelző szűrést végez az óvodákban,
így történt ez Üllésen is. A szűrés eredménye alapján a gyerekek fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, ahol játékos formában
a figyelem, az emlékezet, a finommotorika
és grafomotorika fejlesztése történik. Ezen
kívül mozgásfejlesztő foglalkozások is zajlanak, ahol a cél a saját testen és a térben
való tájékozódás megerősítése, valamint az
alapmozgások és az egyensúly javítása, pontosítása.„
Ildikó néni heti két alkalommal jár óvodánkba. A gyermekek egyéni vagy kis csoportos foglalkozásokon vesznek részt. A
tevékenységek vagy a tornaszobába vagy a
fejlesztő szobában zajlanak. Nagy örömünkre
szolgál, hogy Ildikó néni már az előző évben
is járt az intézményben, így a megkezdett
munka ebben az évben folytatódott, illetve a
már kialakult jó kapcsolat erősítette munkája
sikerességét!

ami számunkra, felnőtteknek is új volt!
• Nagyon finom „nyuszi palacsintát”
ehettünk
• majd táncház zárta a délutánt
Ezt Zádori Zsuzsi tartotta, a talpalávalót
pedig Jernei Bálint és Dankó Andris húzta.
Köszönjük nekik!
A terem szépen feldíszítve, az ünnep
hangulatának megfelelőn felöltöztetve várta
az óvodásokat. Köszönjük munkáját Sziráki
Lászlóné Icu óvó néninek, Simonicsné Polyák Mária, Marika óvó néninek és Nagyné
Nyerges Mónika dajka néninek.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

AMI KIMARADT AZ ELŐZŐ SZÁMBÓL...!
A Ficánka csoportosok bár kiscsoportosok, mégis játékos délutánra invitálták
az óvoda lakóit még áprilisban. A délután
húsvéti népszokásokból összeállított játékos
tevékenységekből állt:
• Volt tojásgurító verseny
• barkácsolás
• közös éneklés
• tojás lopó verseny
• megismerkedtünk olyan szokásokkal,
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„AZ ISKOLA KÖZÖS ÜGYÜNK!”
2015. április 22-én iskolánkban Föld napi eseményt szerveztünk
a TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában”
projekt, Partnerség és hálózatosodás modul III. ütem keretében.
A nap mottója: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a
világot?”
Az esemény megszervezése előtt létrehoztunk egy munkacsoportot, melybe a helyi civil szervezetek képviselőit, a szülői szervezet
vezetőjét, iskolánk igazgatóját, főigazgatóját, a polgármestert és az
iskolánk diákképviselőit is meghívtuk. Ezúton is köszönjük, hogy
elfogadták meghívásunkat és segítették, hogy ez az esemény létrejöhessen.
Előzetes feladatként a tanulóinknak rajzpályázatot hirdettünk. Az
elkészült alkotásokból kiállítást szerveztünk és a gyerekek szavazatai
döntötték el, melyek lettek a legjobbak.
A következő eredmények születtek:
I.
korcsoport – alsó tagozat
1.
helyezett – Novák Dzsenifer 3. o.
2.
helyezett – Tandari Fanni – Juhász Natália 2.b
3.
helyezett – Farkas Ágnes 3. o.
II. korcsoport – felső tagozat
1.
helyezett – Kása Kornél 7. o.
2.
helyezett – Takács Tamás 5. o.
3.
helyezett – Magony Janka 6. a o.

Helyszín a központi iskola betonpályája, a téma pedig a néptánc
volt. Az adott időpontban a zene megszólalásakor Ótott Zsolt és Péterné
Juhari Ágota vezetésével és néhány beavatott lelkes gyerekkel elkezdődött a tánc, majd egyre több gyerek, pedagógus kapcsolódott be.
Jó hangulatú néhány perc volt ez a közös tánc, mellyel a közösségi aktivitás, a közösséghez tartozás fontosságára szerettük volna
felhívni a figyelmet.
Mind a két eseményen a fotók, videók elkészítésében és a hangosításban közreműködött Megyeri Péter, Olasz Bettina, Meszes Dávid, Nagy Miklós /5.o./ és Sári Hanna /8. o./.
KÖSZÖNJÜK mindenkinek a támogatást, a türelmet, a támogató
együttműködést, hogy segítettek megszervezni, lebonyolítani ezeket
az eseményeket.
/Az eseményeken készült fotók, videók az iskola honlapján és
facebook oldalán megtekinthetők./
A szervezők:
Gyurisné Pigniczki Tünde
Kocsisné HecskóÁgnes

A Föld napi eseményt színesítette, hangulatossá varázsolta Dr.
Nagy Edit - az üllési tó környékén készült – az iskola aulájában kiállított természetfotói.
A nap folyamán sokféle programba kapcsolódhatott be iskolánk
minden tanulója és a Forráskúti Általános Iskola néhány diákja. A
megrendezett esemény célja a közösségi környezethez való alkalmazkodás javítása, közösségi élmény megteremtése, létrehozása.
A megnyitó során Nagy Attila Gyula polgármester úr köszöntötte az összegyűlteket. Ezután Gábor Amarilla egy verset szavalt
és Erdélyi Luca népdalokat énekelt. Végül a Királydinnye együttes
citerásai kíséretével az üllési iskola tanulói, pedagógusai elénekelték
a „Tavaszi szél …” kezdetű népdalt.
Délelőtt a tanulók előadásokon /témák: új típusú „dizájner” drogok, túlzott on-line jelenlét, iskolai erőszak/, interaktív /bábelőadás/,
mozgásos /ügyességi kerékpározás, jóga, kerékpártúra/, kézműves
foglalkozásokon vettek részt. A délután folyamán élményszerű bemutatókat tekinthettek meg: tűzoltó bemutató, kutyás bemutató, tájékoztató drog stand, ügyességi kerékpározás, rendőrségi bemutató.
Az esemény 8 órától 3 óráig tartott. A gyerekek aktívan, örömmel
kapcsolódtak be a változatos programokba.
KÖSZÖNJÜK!! előadóinknak, támogatóinknak:
Ács Ibolya, Alkotóház: Hajdú László Józsefné, Tanács Zoltánné,
Aura Segítő Kutya Alapítvány, Bánfi Norman, Butty Bertold, CBA
bolt, COOP Zrt, Csala P. Borbála, Csongrád Megyei Rendőrkapitányság, Déryné Művelődési Központ: Meszesné Volkovics Szilvia, Dr.
Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum, Dr. Nagy Edit, Fontos
Sándor Iskola pedagógusai, Hunyadvári István, iskolánk főigazgatója: Sápi Zoltán, iskolánk igazgatója: Sárközi Emília, Kispál-Podrácz
Gyöngyi, Mátrix Alapítvány, Miklósné N. Angéla, mini COOP, Orpheus Egyesület, Papp Etelka, Pocsai Nikolett, Rózsa Rab Hajnalka, Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóság Ruzsa Őrs, Szülői
Szervezet: Erdélyiné Dudás Anita,Tanács Zoltán, Tóth Szabolcsné,
Üllés Önkormányzati Konyha, Üllési Polgármesteri Hivatal, Nagy Attila Gyula, üllési rendőröknek: Zámbó Gábor és Klacsák Tamás, Védőnői Szolgálat: Kiss Ilona.
Ugyanezen pályázat keretében 2015. május 15-én 14 órára egy
villámcsődületet, flashmobot szerveztünk.

KUTYAKOZMETIKA
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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A 2014-2015-ÖS TANÉV
TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI
1. Teodorovits Ferenc Kistérségi Természetismereti Emlékverseny – Ásotthalom 2014. október 20.
Versenyzők: Bodó Eszter, Borsos Szilárd, Hódi Ádám II. helyezést
értek el.
Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes
2. Kísérletek kavalkádja rendezvényen (2014. november 8.) tanulóink elismerő oklevélben részesültek.
A kísérleteket bemutatták:
Lajkó Borbála 8.b
Márta Petra 8.a
Péter Ágota Kincső 8.b
Szabó Elizabet 8.b
Csúcs Baldó 8.b
Nagy András 8.b
3. Hevesy György Kémia Verseny területi fordulója - 3 levelező forduló után – Szegeden a Béke utcai Általános Iskolában 2015. február
27-én került megrendezésre.

6. Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny – megyei döntő
8. osztály: Soós Judit
Magony Milán

VI. helyezés
XVI. helyezés

Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, az Önkormányzatnak
és az iskola vezetőjének a segítséget a versenyekre való eljutásban.
Természettudományi munkaközösség

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép júniusi
számának lapzártája: 2015. június 18-án, csütörtökön lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail
címen – CSÜTÖRTÖKÖN 12 ÓRÁIG – lehet.

7. osztály: Német Kinga
Pintér Emese (7. hely)

Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását.

8. osztály: Lajkó Borbála (3. hely)
Márta Petra (6. hely)
Nagy András
Csúcs Baldó

Köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ

A területi versenyről a megyei döntőbe (2015. március 28.) jutottak:
7. osztály: Pintér Emese (25. hely)
8. osztály: Márta Petra (25. hely)
Lajkó Borbála
Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes
4. Csizmazia György Komplex Természetismereti Emlékverseny
– Mórahalom. Csapatunk I. helyezést ért el.
A csapat tagjai:
Borsos Szilárd
Hódi Ádám
Hovanyecz Attila
Nagy András

6. a osztály
6. b osztály
7. a osztály
8. b osztály

Felkészítő: Kocsisné Hecskó Ágnes
5. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetvédelmi Emlékverseny megyei döntőjének helyszíne a szegedi SZTE JGYPK
Interaktív Természetismereti Tudástár, időpontja: 2015. április 17.
A versenyzők a feladatlapok kitöltése után a szegedi Vadasparkba
látogathattak el. Majd ezt követte az eredményhirdetés.
Iskolánkból két tanuló versenyzett:
Borsos Szilárd 6. hely
Hódi Ádám 9. hely

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk mindenki szíves ﬁgyelmét, hogy az UniCredit
Bank képviseletében Kovácsné Deák Emma Direkt Értékesítési Képviselő és Bata Mária hét bankkal kapcsolatot
tartva, a tisztelt lakosság rendelkezésére áll az alábbi kérdéseket illetően: hitelek, deviza problémák és szocpol. Bátran
fordulhatnak hozzájuk problémáikkal, készséggel segítenek,
igény esetén otthonába is ellátogatnak. Amennyiben valakinek nem felel meg a lent említett két időpont, egyedi időpontok is megoldhatók.

Helye:

Déryné Kulturális Központ
Szerda: 13-16 óra
Csütörtök: 9-12 óra

Elérhetőség: Bata Mária
Kovácsné Deák Emma

06 30 445-4990
06 30 708-0889

Felkészítő: Sárközi Emília, Kocsisné Hecskó Ágnes
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Üllés központjában családi házak eladók! Érd. 06/70/375-8831

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

Asztalosipari gépek eladók!
Kombinált gyalugép, szalagcsiszoló marógépszerszámokkal.
Ár megegyezés alapján.
Érdeklődni: Üllés Arany János utca 6.

Komáromi Mátyásnak és Kocsis Zsanettnek április 24-én – 2350
grammal Cintia nevű gyermeke született.

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

1 hektár lucerna eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989

Berta Lajosnak és Nagy Ildikónak március 17-én – 4190
grammal – Dominik nevű,

Tordai Domokos és Kovács Réka üllési lakosok
április 25-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Fábián Gábornak és Osváth
Anitának március 16-án – 3320
grammal Zara Csinszka nevű,

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
SZÜLETÉSI HÍREK
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CSALÁDI ESEMÉNYEK

HALÁLOZÁSI HÍREK

Vass Jánosné (szül: Rabi Irén) április 20-án (élt: 82 évet) és
Farkas Lajos május 15-én (élt: 97 évet) elhalálozott.

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

