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FONTOS VÁLTOZÁS!!! – ELKÖLTÖZTEK AZ ORVOSOK
TÁJÉKOZTATÁS AZ ORVOSOK ÉS VÉDŐNŐ RENDELÉSI IDEJÉNEK ÉS HELYSZÍNÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Egészségház felújítása és átalakítása Üllésen” című, TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00010 kódszámú pályázat keretében elindul az Üllés Szabadság tér 3. szám alatti Egészségház (orvosi rendelők, fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó)
felújítása, korszerűsítése.

A MUNKÁLATOK 2018. MÁJUS 7-ÉN KEZDŐDTEK ÉS VÁRHATÓAN 2018. OKTÓBER 31-IG TARTANAK.
I. Háziorvosi körzet: Dr. Ország Orsolya
Rendel: Déryné Kulturális Központ (Üllés, Dorozsmai út 48.) Multimédia termében
Rendelési idő: a korábbi megszokott rendelési idő szerint, május 8-tól
Csecsemő tanácsadás: kedden 12-13 óráig
Telefon: 62/282-007
(május 4-én és 7-én sürgősségi ellátás – hívható a 06/62/282-007-es, vagy a 112-es telefonszám)
II. Háziorvosi körzet: Dr. Csonka Erika
Rendel: Déryné Kulturális Központ (Üllés, Dorozsmai út 48.) Kistermében
Rendelési idő: hétfőtől – péntekig 7.45 órától 11.30 óráig, május 8-tól
Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 13-15 óráig
Telefon: 62/282-052
(május 4-én és 7-én sürgősségi ellátás – hívható a 06/62/282-052-es, vagy a 112-es telefonszám)
Fogászat: Dr. Vezendi Tamás
Rendel: Vezident Szeged, Boros József utca 11. I. emelet 2. ajtó alatti rendelőjében
Rendelési idő: időpontegyeztetés a 06/70/311-1629-es telefonszámon
(további információ: http://www.vezident.hu)
Védőnő: Kiss Ilona
Tanácsadás helye: Üllés Dorozsmai út 55. (volt Babarczi János féle ház)
Tanácsadás ideje: a korábbi megszokott rendelési idő szerint
Telefon: 06/30/506-2683
A fenti változásokkal kapcsolatos esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket köszönjük!
Nagy Attila Gyula
polgármester

FELHÍVÁS PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE
Tisztelt Lakosság!
Felhívom a figyelmet arra, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése 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.

Azon fölhasználókkal szemben, akik elmulasztották védekezési kötelezettségüket
teljesíteni, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya
közérdekű védekezést rendel el, melynek
költségei az ingatlan tulajdonosát, használóját terhelik. Ezzel egyidejűleg a kötelezettségüket megszegőkkel szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni.
Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a parlagfű-mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, a parlagfű-mentesítés elvégzése mindannyiunk
közös érdeke.
Üllés, 2018. május 10.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2018. június 26-án (kedden) 15 órakor
ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről
3.) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok 2017. évi ellátásáról
4.) Beszámoló a szociális ellátások – a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2017. évi ellátásáról
5.) Beszámoló a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2017. évi feladatellátásáról és működéséről
6.) Beszámoló a Déryné Kulturális Központ
2017. évi intézményi munkájáról
7.) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

www.ulles.hu

TISZTELT ADÓZÓK!
A 2017. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának és befizetésének határideje: 2018. május 31.
Iparűzési adó számlaszám, amelyre a befizetés utalható:
11735005-15354099-03540000.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. §. értelmében „ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az
e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót
kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer
forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás,
hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.”
A bevallási nyomtatványok a www.ulles.hu oldalról letölthetők,
kinyomtatva, aláírással ellátva kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett vállalkozók bevallásaikat a NAV-on, illetve az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül nyújthatják be.
Kérem a határidő pontos betartását.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

HULLADÉKGYŰJTÉS – JÚNIUS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul: Szállítási napok: június 4. HÉTFŐ és június 18. HÉTFŐ
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)
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót az Üllési Körkép 2017. májusi
számában olvashatták, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik. Amenynyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg, úgy a
hulladék nem kerül elszállításra!
Zöldhulladék szállítási időpont: június 11. HÉTFŐ és június 25.
HÉTFŐ
A hulladékszállításhoz szükséges biológiai lebomló zsákokat a Polgármesteri Hivatalban igényelhetnek.
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2018. JÚNIUSI befizetés időpontja:
június 4 – június 13-ig
Pótbefizetés: június 20-án
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

7-14 óra között.
7-12 óra között.
11.30 – 13.30 óráig.

Június 18-tól a konyha nyári nyitva tartás szerint 7-14 óráig üzemel!
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

A KUKÁBA NE...!!!
Szeretnénk felhívni ismételten a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a kommunális hulladékgyűjtő edényekbe ne tegyenek hamut,
fűnyesedéket, állati maradványokat, építési törmeléket és egyéb hasonló hulladékot. Amennyiben az ürítéskor ilyen jellegű hulladékot
lát az edényben a rakodó, nem köteles azt kiüríteni, illetve az ürítés
során keletkező sérülésekért nem tudunk felelősséget vállalni.
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Négyforrás Nonprofit Kft.

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2018. június 4-én, hétfőn 16-18 óráig tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Kulturális Központban a falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2018. JÚNIUS
Rendelési idő:
Telefonos egyeztetés alapján.
Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
június 2-3.
június 9-10.
június 16-17.
június 23-24.
június 30-július 1.

Dr. Tóth Ferenc
Dr. Papp Zalán
Dr. Kovács Tibor
Dr. Papp Sándor
Dr. Hursán Mihály

06/20/4763-517
06/20/9739-149
06/30/9653-114
06/30/4879-805
06/30/9986-139

BÚCSÚ 2018.
Az Üllési Páduai Szt. Antal plébánia 2018. június 10-én, vasárnap
1100-kor tartja a templom védőszentjének búcsúünnepét.
Az idei búcsúünnep vendége Nagy Róbert szőregi plébános atya lesz.
A zenei szolgálatot a zsombói gitáros énekkar fogja ellátni Kispéter
Gábor vezetésével.
Kopasz István
plébános
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MACKÓ APÓ ÉBREDÉSE
A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye már 7 éve hirdet sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekeknek versillusztrációs rajzversenyt.
Az idei tanévben Dobó Anikó: Mackó Apó ébredése című verses
meséje alapján kellett elkészíteni a gyerekeknek a rajzokat. A versenyre közel 10 település iskolájának gyermekei készültek, az üllési
iskola is képviseltette magát. 11 gyermek ragadott színes ceruzát és
készített egyéni vagy csoportos formában pompás rajzokat.
A zsűri döntése alapján 5 diák munkája ért el helyezést, illetve
részesült különdíjban.
Egyéni kategória: 1.osztály-különdíj: Kovács Áron
Egyéni kategória: 5.osztály-2.helyezett: Sandó Dzsenifer
Egyéni kategória: 6.osztály-2.helyezett: Kovács Leila
Csoportos kategória: 5-6.osztály: Babarczi Gerda és Görög László
A rajzverseny eredményhirdetése, az ünnepélyes díjátadó 2018.
május 10-én volt az Aranyszöm Rendezvényházban Mórahalmon.
Az épület aulájába érve a kiállított rajzok színes kavalkádja fogadott
minket, mindenki gyorsan megtalálta a saját munkáját. 14 órakor
kezdetét vette az eredményhirdetés.
Minden gyermek boldogan állt fel a helyéről, amikor bemondták a nevét a mikrofonba. A szervezők meleg kézfogással és gazdag
ajándékcsomaggal jutalmazták a szép rajzokat.
Az ünnepséget még rendhagyóbbá varázsolta a Cinke Citerazenekar műsora, amelynek tagjai a Forráskúti Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei, a ProArt Táncstúdió fiatal táncosai társastáncot
táncoltak, sőt még érdekes bűvészelőadás részesei is lehettek a gyerekek.
A program zárásaként finomabbnál finomabb sütiket kóstolhattunk. A gyerekek nevében tolmácsolhatom, hogy Mackó Apó felébresztett bennünket, jól szórakoztunk a rajzok készítése közben és az
ünnepségen egyaránt.
Nagyon köszönjük az igazgatónőnek, Sárközi Emíliának, hogy a
diákok részt vehettek ezen az eseményen. A fuvarozásért Vass Péternek, a szülői kíséretért pedig Lovász Ágnesnek és Sandó Tamásnak
járnak a köszönő szavak.
Üllés, 2018. 05. 16.
Tóth Ágnes
tanító-gyógypedagógus

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportja elköltözött az Üllés, Dorozsmai út 14. szám alá az óvoda mellé. Továbbra is
szívesen fogadjuk a lakosság ruhaadományait. Egyben
kérnénk az adományozókat, hogy tiszta és használható ruhákat adományozzanak, csak azt tudjunk elfogadni. Az
új raktárban nincs lehetőségünk használhatatlan, szennyezett ruhák
tárolására. Köszönjük megértésüket!
Várjuk továbbra is a műszaki cikkek, illetve tartós élelmiszer adományaikat is, és természetesen várjuk azokat is, akiknek szükségük
van ruhaneműre vagy egyéb dolgokra. Szívesen segítünk, jelezzék!

TÁJÉKOZTATÁS

Egri Zoltánné
csoportvezető

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Máltai Szeretetszolgálat Üllési
csoportja gyermekfelügyeletet vállal, előre egyeztetett időpontban. Időpont egyeztetés az Üllés Dorozsmai út 14. szám alatt vagy a
30/547-7060 telefonszámon lehet.
Egri Zoltánné
csoportvezető
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MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLET HÍREI
Következő alkalommal a falunapi főzésen találkozunk június 3-án
(vasárnap), gyülekező 9 órától a vásártéren. Jelentkezés május 25ig. Lehet barátot, családtagot hozni, természetesen annak a részvétele fizetős. Mindenkit szeretettel várunk!

ÉLETMÓD KLUB
Következő alkalom június 21. (csütörtök) 17 óra Napos piac épülete. Téma: kertészkedés együtt, tartósítás, tárolás, ahogy mi csináljuk.
Lapuné Andi

2018. JÚNIUSBAN
MÓRAHALMON KIHELYEZETT
KÖZJEGYZŐI ÜGYFÉLFOGADÁST
VÉGZŐ KÖZJEGYZŐK NÉVSORA
2018. június 7.
2018. június 14.
2018. június 21.
2018. június 28.

Dr. Hüvös Ferenc
Dr. Kopcsányi Katalin
Dr. Hüvös Ferenc
Dr. Kopcsányi Katalin

telefon: 06/30/919-9865
telefon: 06/30/903-6906
telefon: 06/30/919-9865
telefon: 06/30/903-6906

A kihelyezett közjegyzői ügyfélfogadás helyszíne: Mórahalom Szentháromság tér 1. (Városháza)

www.ulles.hu

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI

VÉSZ ÜLLÉS EGYESÜLET HÍREI

Május 4-én köszöntöttük anyák napja alkalmából a nappali ellátásban résztvevő időseinket. A Fontos Sándor Általános Iskola 2.
osztályos tanulói szép, és megható műsorral készültek, amit ezúton
is köszönünk nekik, és a felkészítő tanítóknak. A műsor után egy cserepes virággal és egy kis sütivel ünnepeltük meg ezt a szép napot.

„OSZTÁLYKIRÁNDULÁS” PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

A Fontos Sándor Általános Iskola osztályai számára meghirdetett
„Osztálykirándulás” pályázatra, melyet az idén második alkalommal
hirdettünk meg, rengeteg szép pályázati munka érkezett. Nagyon
nehéz dolga volt az Egyesület tagjainak a döntés meghozatalában,
hiszen minden beadott pályázatban volt valami kiemelkedő. A beérkezett munkák alapján úgy ítéljük meg, hogy az elsődleges célunk
megvalósult, hiszen ezzel a pályázati lehetőséggel és a pénzjutalommal az volt a tagság célja, hogy a legérdekesebb, a legizgalmasabb
osztálykirándulások megvalósulását támogassa.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a diákok és a pedagógusok
munkáját.
Eredmények:
I.hely
1. osztály
II.hely 7.osztály
III.hely 5.osztály

díj 50.000.-Ft
díj 40.000.-Ft
díj 30.000.-Ft

Gratulálunk!
VÉSZ Üllés Egyesülete
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PÁLYÁZATI HÍREK
A Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatásával a Déryné Kulturális Központban „Mi is az
élet?” címmel ismeretterjesztő programsorozat zajlott Szent-Györgyi Albert életműve alapján
Fény és hangok érzékelése címmel
Tasi Zoltánné pedagógus ismeretterjesztő
előadásán vehettek részt az érdeklődők. A
látványos fizikai modellkísérletek segítségével anatómiai ismereteinket bővíthettük. A
hangok fizikájának vizsgálata zajlott a házilag
készített telefon segítségével, az érzéki csalódások modellezését hologrammal vizsgáltuk, a domború lencse képalkotását is megismerhettük stb. Az interaktív foglalkozáson
játszva, számos érdekes kísérlet segítségével szereztünk hasznos ismereteket, lettünk
bevezetve a tudomány, a fény és hangok
világába.

Ép testben, ép lélek! című program
keretében az üllési Iris Tanösvényen túráztunk, ahol megismerkedtünk az itt található
gyógy- és védett növényekkel. Megtudhattuk, hogy mikor milyen gyógynövényeket
találunk ezen a túraútvonalon, a növények
mely részét célszerű gyűjteni, hogyan kell
tartósítanunk őket. Milyen védett növényeket találhatunk itt, és miért fontos a védelmük. A tanösvény végén egy rövid pihenő
keretében „Ízlelj meg, mond meg ki vagyok?”
játék során számos gyógyteát kóstolhattunk
meg, a „Szagolj meg, mond meg ki vagyok?”
játékkal a szaglásunkat is próbára tehettük,
az illatmintákból nem is volt olyan könnyű
kitalálni, hogy melyik illat milyen növényhez
tartozik stb. A tartalmas délutánon a testmozgást kapcsoltuk össze sok-sok új ismeret szerzésével. A túravezetők és előadók Kocsisné Hecskó Ágnes és Lajkóné Tari Ágnes
pedagógusok voltak.

A szegedi Déri Miksa Gimnáziumba csoportos látogatást tettünk, ahol dr.
Hannus István nagyon érdekes előadását
hallhattuk Szent-Györgyi Albertről, „Hogyan
lesz egy férj gyávaságából világra szóló felfedezés?” címmel. Megtudhattuk, hogy SzentGyörgyi hogyan, milyen utat bejárva jutott el
a C-vitamin felfedezéséig. Az előadás végén
ellátogattunk a Szent-Györgyi Albert Emlékszobába, ahol megilletődve hallgattuk a Nobel díjas tudós hangját és néztük azokat a
tárgyakat, amelyek a keze nyomát őrzik. Németh Veronika oktató „A C-Vitamin nyomában” című előadása szervesen kapcsolódott
az előzőekben megszerzett ismeretekhez, az
előadáson Szent-Györgyi Albert kísérletének
modellezését végeztük el.

„Testünk a Csoda!” ismeretterjesztő kiállítást tekinthették meg az érdeklődők a Déryné Kulturális Központ nagytermében. A Játékos Tudomány által a nagyterem egészét
elfoglaló, az emberi szervezet felépítését és
működését bemutató eszközök kerültek elhelyezésre.
A látványos, modern információs paravánokon az egészséges életmódról, elsősegélynyújtásról, szűrővizsgálatok fontosságáról, önvizsgálati módszerekről, az
emberi szervezet különböző részeiről pl. máj,
emésztőrendszer, agy, szív és vérkeringés,
belső elválasztású mirigyek stb olvashattak
az érdeklődők. Mindezeknek a működése
pedig egyedi tervezésű interaktív eszközök
segítségével került bemutatásra. A kiállításra ellátogattak, az üllési óvodások, az üllési,
bordányi, forráskúti, zákányszéki, ásotthalmi
diákok. A kiállítás elsősorban a gyermek közönséget célozta, de a felnőtt látogatóink is
lelkesen próbálták ki a szemléltető eszközöket és merültek el az ismeretszerzés élményében.
„A Testünk a Csoda!” kiállítással kapcsolatban rajzversenyt hirdettünk. A felhívásra
számos szép rajz készült, amelyet egy kiállítás keretében mutattunk be. A zsűrinek igencsak nehéz dolga volt. A legjobb rajzokat készítő óvodások és diákok könyvjutalomban
részesültek.

Díjazottak:
Baranyi Andor, Bigors Richárd, Czékus
Brenda, Farkas Fruzsina, Farkas Gusztáv, Tot
Horgosi Alex, Márta Lilien, Mészáros Boglárka, Papp Zsombor, Soós Ottó, Ungi Renátó,
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Kulturális Központ
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PÁLYÁZATI HÍREK
Üllés Nagyközségi Önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Kormány támogatásával megvalósuló, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. testvér-települési programok és együttműködések támogatására kiírt
pályázatán.
A támogatott projekt címe: Határon
átnyúló kapcsolatok: Üllés-TorockóTorockószentgyörgy.

Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2016/1000346
Megvalósítási időpont: 2018.05.04-06-ig,
Helyszín: Erdély, Torockó- Torockószentgyörgy.
A Bethlen Gábor Alap 1.200.000.forinttal támogatta a programot. Üllési delegáció 2017.05.04-én érkezik Torockószentgyörgyre. A hivatalos
fogadás keretében Szőcs Ferenc TorockóTorockószentgyörgy polgármestere fogadja
az üllési delegációt. A hivatalos fogadás
után a pályázat által támogatott ajándékok
átadása „Üllés – Tradíció és innováció! – tu-

risztikai kiadvány, délalföldi népviselet, Üllési Írói Klub Antológiájából tiszteletpéldányok
átadása következik. Szombaton az Unitárius
templomban zajló istentisztelet után a Szentgyörgyi Falunapon a pályázati támogatásból
megvalósuló közös halsütés, majd a délután
folyamán az üllési Királydinnye Citerazenekar
és a Rézhúros Banda fellépése következik,
az est végéig a báli zenét a Casino Együttes
szolgáltatja. Vasárnap hazaindul a csoport.
A program célja az Üllés és TorockóTorockószentgyörgy közti baráti kapcsolatok
ápolása, továbbfejlesztése. Külhoni magyar
testvéreink támogatása a mai magyar nyelvű kultúra elérésében: írott, zenei és népi
kultúra, a magyarságtudat ébrentartása,
nemzedékről-nemzedékre való átörökítése.
Mely közös gazdasági, főleg turisztikai fejlődést is eredményez.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ ig.

CITERATÁBOR
LESZ AZ
ALKOTÓHÁZBAN

2018. július 23-27-ig (hétfőtől – péntekig) iskolásoknak. Az érdeklődő gyermekek
megismerkednek a hangszerrel, s aki megkedveli, csatlakozhat a zenekar gyermekcsoportjához.
Ezzel kapcsolatos szülői megbeszélés
2018. július 17-én (kedden) este 6 órakor
lesz az Alkotóházban, ott és akkor történik a
jelentkezés is.
Az Üllési Királydinnye Citerazenekar nevében szervezi:
Tanács Zoltán zenekarvezető és
Hunyadvári István
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ÍRÓI KLUB TEVÉKENYSÉGÉRŐL

NAGYI BOLDOG NAPJA

(2018. I. FÉLÉV)

S. DUDÁS MÁRIA

Az elmúlt év decemberében jelent meg
az Üllési Írói Klub tagjaink írásait tartalmazó
„Antológia”. A könyv lakosság előtti bemutatójára február 22-én került sor. Az írók saját
verseikből olvastak fel és az általános iskolás
fiatalok is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A rendezvény programsorozatát népzene,
néptánc és citerazene tette színesebbé. Meglepetésként az írók a Megálló büfétől kávéutalványt kaptak. Farkas Attila és felesége, Paragi
Éva az Írói Klub munkáját pénzadománnyal
segítette. – Tisztelettel köszönjük!
Minden hónapban egy alkalommal felolvasó estet tartottunk, melyre az irodalom
iránt érdeklődőket is szeretettel vártuk. Jeles
évfordulókról, eseményekről emlékeztünk
meg. Petőfi Sándor, József Attila, Kölcsey
Ferenc munkásságát és verseit idéztük fel.
A Nőnapról és Anyák napjáról szóló szép
verseket elmondva gondoltuk át ezek jelentőségét.
A Farsang alkalmával mókás és átköltött
versek kerültek elő a fiók mélyéről és természetesen farsangi fánk is került az asztalra.
Minden alkalommal tagjaink saját aktuális
és kedves írásait is bemutatták.

ván és vendégei mutatkoztak be. A rendezvényen a klub tagjai is szerepeltek írásaikkal
és egy fiatal tehetség – Hódi Ádám – is bemutatta műveit. A programot a citerazenekar, ének, valamint szegedi vendég írók előadása színesítette. A szerencsés résztvevők
helyi kiadású könyvekkel térhettek haza.
Pályázatot nyújtottunk be az önkormányzathoz a civil szervezetek számára kiírt pénzügyi támogatás elnyerésére. Beadványunkat kedvezően bírálták el, mely segítséget
ezúton is köszönünk!
Részt veszünk a település rendezvényein,
pl. a Szent-Györgyi Albert életét és munkásságát bemutató kiállítást is megtekintettük.
Az Üllési Körképben rendszeresen jelenik
meg a klub tagjainak írásai közül egy-egy vers.
Munkálkodásunkat segítette Nagy Attila
Gyula polgármester, a Déryné Kulturális Központ vezetője és munkatársai, az Alkotóház.
Minden segítséget és támogatást köszönünk, igyekszünk szép írásokkal megköszönni.

Március 19-én író-olvasó találkozón vehettek részt az érdeklődők, Hunyadvári Ist-

Dr. Nyáriné Tajti Anna
a klub vezetője

MAJÁLIS
Május elsején a Déryné Kulturális Központ
szervezésében vidám családi-baráti összejövetelre gyűltünk össze az üllési horgásztónál.
Szép napos idő fogadott bennünket és vidáman készülődtünk a programra. A héliumos
lufinak most is nagy sikere volt, nem győztük
fújni őket, a nap végére egy darab sem maradt
belőlük. A bográcsokban készült a pörkölt, a
gulyás, a paprikás krumpli, a horgászok pedig
egymás után fogták a szebbnél szebb halakat.
A gyerekek szabadon játszottak a kihelyezett
eszközökkel, a sárkányok a magasban szálltak, az óriás buborékokkal senki nem bírt betelni. Nagy csaták zajlottak a malommal és a
jengával és a gólyalábakon ügyesen egyensúlyoztak kicsik és nagyok egyaránt. A szépen
feldíszített lovaskocsikon megkezdődött a
lovaskocsikázás Masír Jánossal, Hornyák Istvánnal és Balogh Feri bácsival. A lovak egész
délelőtt rótták a köröket a gyerekek nagy
örömére. A nap folyamán három alkalommal
rendeztünk vidám sorversenyt, amelyre fiatalabbakat és idősebbeket egyaránt vártunk.
Először a Lovas és a Cica csapat, majd a Királyok és a Mancs őrjárat, végül a Győztes és
a Legjobb csapat mérte össze ügyességét.
Vidám, humoros versenyszámok követték
egymást pl.: lopd a csipeszt, vízi háború, sí-
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futás, jeti talpazás, repülő rakéta, óriáslabda
játék, szuperszonikus repülő verseny, dobozba
dugott orrocskák stb. Nem csak az ügyesség,
hanem a szerencse is számított, mert a pontokat a szerencsekeréken pörgették a játékosok.
A lelkes csapatok a játék végén örömmel vették át a megérdemelt jutalmakat, egy érmet
és az energia pótlására finom cukorkát kaptak.
A nagy meleget csillapíthattuk egy kis fagyival
is. Sokat nevettünk együtt! Mindenki nagyon
ügyes volt!

Vannak szürke napjainkban
Varázslatos, szép csodák,
Mindig, mikor megérkeznek,
Hozzánk a kis unokák.
Nagyi boldog, és szemében,
Felragyog a szeretet,
Elfeledve minden fájón,
Titkon ejtett könnyeket.
Unokája kezét fogva,
Mond neki sok szép mesét,
Közbe féltőn, szeretettel,
Simogatja csöpp fejét.
Gyermek szeme nagyra tágul,
Úgy hallgatja a mamát,
Ki szeretetről, az életre,
Tanítja az unokát.
Idő, akkor futva száguld,
Jő az este, mely sötét,
Unokák mind hazatérnek,
Nem fogják már a kezét.
Kis szobában ismét csend ül,
Nagyi marad egyedül,
Szívből jövő halk sóhaja,
Gyémánt könnyel elvegyül.
Reménykedik, tán majd újra,
Eljönnek az unokák,
Hogy kacajuk vígan, csengve,
Töltse be a kisszobát.
Addig fájón bús magánya,
Megint reá települ,
Majd a napi szép emlékkel
Fáradtan elszenderül.

ÚSZÓTANFOLYAM
MÓRAHALMON
Iskolába induló óvodások és
alsó tagozatosok részére
2018. július 23-27.

KÖSZÖNET:

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.

A Majális megvalósulását segítették:
Szabó Bettina, Soós Clara Emília, Balogh
Ferenc, Masír János, Hornyák István,
Hunyadvári István, Tanács Zoltánné és Tanács Zoltán. Az eszközeink szállításában
segítséget kaptunk a technikai csoporttól.
Nem valósulhatott volna meg ez a nap támogatóink, segítőink és kollégáim nélkül! Szeretném megköszönni munkájukat! Jövőre is
szeretettel várunk mindenkit!

Biztosan úszni tudó alsó – és felső tagozatosok részvételére is lehetőség nyílik korlátozott számban, a várható költség: 8.000 Ft.
A tanfolyamra 2018. július 1. 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.

Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ ig.

A tanfolyamot a
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület támogatja

Bakó Tiborné
Déryné Kulturális Központ

www.ulles.hu

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
MŰVÉSZETEK HETE
AZ

ÓVODÁBAN…

Óvodánk, 2018. április 16-20. között tartotta meg a Művészetek hete rendezvény
sorozatot. Színes, érdekes programok vártak
a gyermekekre, sokféle művészetet megismerhettek és kipróbálhattak.
Hétfőn a kerámiázás folyamatát láthatták az óvodások. Az Alkotóházban Tanács
Zoltánné Matildka mutatta meg nekünk,
hogyan készül egy agyagtál. Minden csoportnak készült egy-egy saját csoportjellel ellátott kis tál. Matildka néni mutatott
agyagból készült tárgyakat, díszeket, láttuk
hol égetik ki a kerámiát és a korongot, amin
elkészülnek.
Délután néptánc lépéseket és népdalokat tanultunk Zádori Zsuzsannától, zenére
népi játékokat játszottunk. Azok a gyermekek, akik már egy ideje néptáncolnak bemutatták tudásukat.
A keddi napon zenei előadáson vettünk
részt; a szegedi Vizsolyi Lívia fagottművész
és társa mutatták meg hangszereiket és élvezetes zenei élményt nyújtottak az óvodásoknak.
Ezen a napon a festészettel ismerkedtünk. Sziráki Lászlóné Ica óvó néni várt
bennünket a házában található műtermébe,
ahol megcsodálhattuk a festményeit, ecsetjeit, festékpalettáját, különböző fajta festékeit.
Közben a tornaszobánkban megnyílt a
rajzkiállítás a gyermekek „Kedvenc mesém” témában készült alkotásaiból.
Szerdán a Szamóca és Süni csoportosok
szavaltak a házi versmondó versenyen,
csütörtökön pedig Kisvakond és Mókus cso-

portosok szavalhatták el verseiket. A versmondókat nyugdíjas óvó nénik: Zádoriné
Zsuzsa, Bezdányné Ancsa és Battancsné
Kati óvó néni és Tari Anna logopédus néni
értékelték és díjazták.
Eljöttek hozzánk a 4. osztályosok Jász
Márta tanító nénivel és minden csoportba
hoztak mesekönyveket, amikből meséltek az
ovisoknak.
Furcsa volt látni, hogy az egykor kicsi
ovisokból, milyen nagy lányok és fiúk cseperedtek. Nagy szeretettel fordultak a 4.osztályosok a kis ovisokhoz!
A csütörtök délelőtt a rajzverseny eredményhirdetésével zárult, a rajzokat szintén a
nyugdíjas kollégák értékelték és díjazták.
Délután a ritmikus sportgimnasztikás
lányok: Juhász Fernanda, Nagy Zsanett,
Mészáros Fanni és Farkas Zsóka mutatták
be számukat a tornaszobában összegyűlt
gyerekseregnek.
A lányok a mi óvodásaink voltak. Jó
érzéssel töltött el bennünket, hogy gyönyörködhettünk a csodaszép bemutatóban.
Köszönjük szépen a szülőknek, hogy
betanították a gyermekeknek a verseket,
rajzokat hoztak otthonról, köszönjük az
óvodapedagógusok felkészítő munkáját,

a dajka nénik segítségét a programok
lebonyolításában, a nyugdíjas kolléganőknek és a logopédus néninek a zsűrizést, az iskolásoknak, valamint minden
résztvevőnek, támogatónak, művésznek,
előadónak, hogy ez a színes, eseménydús hét, a Művészetek hete megvalósulhatott.
A Csigabiga Óvoda lakóinak nevében,
Szilvi óvó néni

MÉHES- MÉZES JÁTSZÓDÉLUTÁN
Játszódélutánra hívták a Kisvakond
csoportosok az összes óvodást. Miután
megérkeztünk kezdődhetett a Méhes-mézes
kaland.
Ellátogatott hozzánk Tanács Zoli bácsi,
aki a méhészkedés rejtelmeibe vezetett be
minket.
Bemutatta védőruháját, a méhészkalapokat fel is próbálhattuk.
Egy üvegkaptárt is megvizsgáltunk, érdekes volt látni a sok méhecskét egy helyen.
Ezután néhányan szorgos méhekké változva mézet gyűjtöttek, majd méheket tereltek a kaptárba.
Méhviaszgyertyát hajtottunk melynek
kellemes illata bejárta a tornaszobát. Eljártuk
a méhek táncát, valamint Marika és Szilvi
óvó néni szép énekét is meghallgathattuk.
Nem maradhatott el az édes mézes kenyér és mézes sütemény fogyasztása sem.
Rengeteg új élménnyel gazdagodva zártuk a
délutánt. Köszönjük Kisvakond csoport, köszönjük Marika, Szilvi óvó néni és Mónika
dajka néni.
A Csigabiga Óvoda lakóinak nevében,
Kata óvó néni

9

www.ulles.hu

CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Kuklis Tamás üllési lakos és Kerekes Viktória szegedi lakos május
19-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Polyák Károly május 1-jén (65 éves korában),
Dudás Györgyné (szül: Soós Mária) május 2-án (87 éves korában)
Kondacs Jánosné (szül: Márton Jolán) május 5-én
(85 éves korában) és
Barna Lajos István május 16-án (65 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép júniusi
számának lapzártája: 2018. június 18-án, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail
címen – legkésőbb HÉTFŐN 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!
Köszönjük!

Sütemények a kisteleki
Pálma
cukrászdából!
+36 30 375 9305
7RUWDVWHPpQ\HOĘUHQGHOpVWIHOYHV]QNEDOODJiVUD
E~FV~UDHJ\pEUHQGH]YpQ\HNUHeUGHNOĘGM|Q
V]HPpO\HVHQ]OHWQNEHQYDJ\WHOHIRQRQ

.DSDUyVVRUVMHJ\NDSKDWy
Dorozsmai út 38/B buszmegálló épülete

APRÓHIRDETÉS
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Üllési gazdaságba munkatársakat keresünk június és július hónapokra burgonya betakarító gépen történő válogatásra.
Egész napos munkavégzés, nők, férfiak és diákok jelentkezését
is várjuk!
Bérezés: 800 Ft/óra, a munkavégzés alatt étkezést biztosítunk.
Érdeklődni: 30/382-1051
--------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989

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

