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TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!

SZERETVE TISZTELT HÖLGYEK!

Mindannyiunk közös érdeke a járványhelyzet mielőbbi megnyugtató
rendeződése.

Kívánok ezzel a verssel minden nőnek, néninek, kislánynak, nagylánynak, kismamának, nagymamának a
Nemzetközi Nőnap alkalmából

Kérem Önöket, hogy amennyiben erre lehetőségük van, úgy a védőoltást mielőbb igényeljék meg.
A védőoltással kapcsolatosan értékes információkat olvashatnak:
https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/
imce/vedooltas_kisokos.pdf

NAGYON BOLDOG NŐNAPOT!
Nagy Attila Gyula polgármester

A védőoltásra az alábbi oldalakon jelentkezhetnek:
https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra
https://oltokozpont.hu/hu/covid_vakcina_foglalas
Vigyázzanak magukra, szeretteikre!
Jó Egészséget kívánok!
Nagy Attila Gyula
polgármester

LÚDTOLL
Fogadják szeretettel az Üllési Írói Klub költőinek nőnapi gondolatait.

KÖSZÖNTŐ

(VERSIDÉZETEK)
„Köszöntünk minden nőt, nőnap alkalmából
hoztunk is virágot nekik a javából
most átadjuk a szál virágot nekik
éltessen az Isten sokáig mindenkit.”
Juhász Sándor
„Hogy mindennap van melegétel ez is őt dícséri,
csak elfeledjük ezt a dolgot naponta megköszönni.
Tiszta ruha, vasalt öltöny nélküle hogy lenne,
ruhát, cipőt a családnak ki venne?”
Fodor Antal
„Kedvességük, bájuk magával ragadó,
szívük melege lágyan simogató.
Mindig csak a jót és szépet akarják,
ezért küzdenek egy életen át.”

Seres Lajos

„Pillangóként megkereslek minden este,s körüllenglek…
Lelkemmel simogatlak,
szívemmel betakarlak,”
Szabó László
„Értünk dolgoznak, bár sokszor fáradtak,
de a szeretet, amit nekünk átadtak,
kevés megköszönni ezen a napon,
az együttérző szeretet a legnagyobb vagyon.”
Hunyadvári István †
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Aranyosi Ervin: Március 8. Nőnap
Vannak lányok, nők, meg nénik,
anyukák, meg nagymamák.
Vannak Katák, Erzsik, Évik,
Zsuzsák, Jutkák, Marikák….
Sorolhatnám a neveket,
hiszem szép számmal akad,
mindegyikre gondoljunk most,
ne legyen ki kimarad!
Mennyi, mennyi kedves angyal
szebbíti az életünk,
segítenek szebben élni,
mennyi nő is van velünk?
Az élet szegényebb lenne
és a lét boldogtalan!
Köszöntsük hát fel a nőket,
mert a Nőnap pont ma van!
Ünnepeljük hát meg őket,
-tőlük csodás a világ,
legyen apró figyelmesség
számukra pár szál virág.

www.ulles.hu

TISZTELT ADÓZÓK!

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK

Értesítem a Lakosságot, hogy a 2021. I. félévi helyi adók pótlékmentes befizetésének határideje:

Magyarország Kormánya 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörben és az Üllés
Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörében eljárva a következő döntéseket hoztam:

2021. március 16.
Az egyenleg értesítőket és a befizetési csekkeket a bel- és külterületi
lakosok postai úton fogják megkapni.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók
és vállalkozások az értesítőt elektronikus úton az ügyfélkapu és
a cégkapu tárhelyükre fogják megkapni, – részükre csekk nem
kerül postázásra – az értesítőben szereplő esedékes adót/adókat az ott megjelölt számlára/számlákra átutalással kötelesek
teljesíteni.
Az adó megfizetése az alábbi bankszámlaszámokra átutalással is
megtehető:
Kommunális adó
11735005-15354099-02820000
Iparűzésiadó
11735005-15354099-03540000
Talajterhelési díj
11735005-15354099-03920000
Pótlék
11735005-15354099-03780000
2021. január 1. napjától a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
továbbiakban: NAV) látja el.
A gépjármadót megállapító határozato(ka)t és a befizetéshez szükséges csekke(ke)t a NAV küldi.
A 2020. december 31-ig terjedő időszakra esedékes gépjárműadó
fizetési kötelezettséget (hátralékot) az önkormányzati adóhatóság
11735005-15354099-08970000 számú gépjárműadó számlájára kell
teljesíteni.
Kérem a határidők pontos betartását.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TISZTELT INGATLAN TULAJDONOS!
2021. március 31-ig kell talajterhelési díj bevallást benyújtani és
az abban bevallott összeget megfizetni azon kibocsátóknak, akik a
szennyvízcsatorna-hálózatra még nem kötöttek rá.
Bevallási nyomtatvány a honlapról letölthető, illetve az adóirodában
kérhető. A bevallott összeget Üllés Nagyközségi Önkormányzat Talajterhelési díj 11735005-15354099-03920000 számú számlájára kell
átutalással vagy az adóirodában beszerezhető csekken megfizetni.
A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató (Alföldvíz Zrt.) által közölt adatszolgáltatás alapján
ellenőrzi.
Kérem az érintetteket a bevallás határidőben történő benyújtására.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy a minden hónap első hétfőjén esedékes alpolgármesteri fogadóra 2021. márciusban is ELMARAD.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

2021 február 8-án rendeletet alkottam:
– A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2020. (XI. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról és a
– A közterület használatról és használati díjáról szóló 22/2020. (XII.
09.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2021. február 8-án zárt döntést hoztam:
– Az Üllés Dorozsmai út 82/4. szám alatti bérlakás bérleti jogviszony
meghosszabbítási kérelmének elbírálásáról és
– Az Üllés, Petőfi Sándor u. 2. szám alatti ingatlan lakás bérléséről.
2021. február 16-án döntést hoztam:
– a „Vízrendezés Üllésen” tárgyban megindított Kbt. 115. § szerinti
közbeszerzési eljárás eredményéről
Az előterjesztések a http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyaga-eloterjesztesek/2021-ev,
a nyílt témájú határozatok a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
hatarozatok/category/1329-2021
a nyílt témájú jegyzőkönyvek a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2021-kepviselotestulet-jegyzo
konyvek/category/1324-polg%C3%A1rmesteri%20d%C3%B6nt%C3
%A9sek,
a rendeletek a http://ulles.hu/rendeletek link alatt találhatók.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
MÁRCIUS

március 6-7.
március 13-15.
március 20-21.
március 27-28.

Dr. Papp Zalán
06-20/973-9149
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032
Dr. Hursán Mihály 06/30/9986-139

KONYHAI HÍREK

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha
nyitvatartási ideje:
hétfőtől péntekig: 7-15 óra.
A márciusi térítési díj befizetésének időpontja:
március 1-10-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés:
március 25-én, csütörtökön
7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14.00 óráig
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Kérjük az időpontok betartását, mert egyéb napokon a pénztár
zárva tart!
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőség van az étkezési térítési díjak átutalással, illetve bankkártyával, SZÉP kártyával történő
megfizetésére.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben erre lehetőség van, készpénzes helyett – a fenti fizetési módokat részesítsék előnyben.
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető
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VAGYONNYILATKOZATOK

HULLADÉKGYŰJTÉS

NYILVÁNOSSÁGA

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2021. március 9., 23. (keddi nap)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-ában foglaltak
szerint:
„…..Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekből nyilvános…..”
A fentiekre figyelemmel lehetőség van, a megválasztott képviselők
vagyonnyilatkozatának megtekintésére a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

1%
A 2020. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek
részére ajánlhatja fel a lakosság:
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
Adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
– Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
Adószáma: 19746896-1-06
– Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06

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)
A hulladékszállítást végző dolgozók egészsége védelme érdekében
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy megfelelően zárt zsákokban, illetve edényzetben helyezzék ki, mind a kommunális, mind a szelektív
hulladékot.
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpontok: 2021. március 16. (keddi nap)
A maximálisan kihelyezhető zsákok, illetve kévék száma: 5 db zsák
vagy 5 db kéve.
Zöld zsákot hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán tudnak igényelni.(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük
kihelyezni az ingatlan elé)
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKUDVAR
MEGVÁLTOZOTT
NYITVA-TARTÁSÁRÓL

MÁSODIK 1 %
Ha a 2020. évi személyi jövedelemadó második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a http://nav.gov.hu/szja/szja internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak részére megképezett
technikai számokról (ha pl. a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011 számot írhatják be.)

Az FBH-NP Nonprofit Kft tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy
2021. február 16. napjától az Üllési hulladékudvar az alábbi, megváltozott nyitvatartással üzemel:
Kedd:
Csütörtök:
Szombat:

11.00-17.00 óráig
11.00-17.00 óráig
08.00-12.00 óráig

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, abban az esetben tudják teljesíteni, amenynyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került.
Fontos! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára
térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási
területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját.
Ezek hiányában a hulladékot a cég nem veszi át.
Az átvett hulladékok fajtájáról, mennyiségéről bővebben a www.
ulles.hu Kezdőlapján, illetve a http://ulles.hu/hirdetmenyektajekoztatok link alatt olvashatnak.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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FALUGAZDÁSZ HÍREK

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!

– Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók
Az új törvényi szabályozással megszűnik az őstermelői igazolvány,
ezáltal megszűnik az őstermelői igazolvány érvényesítésével és a betétlap érvényesítéssel kapcsolatos tennivaló is. Helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe. A mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdaságának adatait (a továbbiakban: őstermelői
nyilvántartás) az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben,
azaz a FELIR-ben kell nyilvántartani. A nyilvántartás meghatározott
adatok tekintetében közhitelesnek minősül, ezen az adatok lekérdezhetőek a https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso oldalon.

Szeretnék Önöknek tájékoztatást adni az Üllési Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület életéről.

A mezőgazdasági őstermelő kizárólag olyan terméket értékesíthet,
amit az őstermelői nyilvántartásba bejelentett.
Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén pedig a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, valamint
a FELIR és a tevékenységének azonosítóját fel kell tüntetni.
Amennyiben valaki nem tudja az új számokat lekérdezni, úgy tájékoztatással leszek ügyfélfogadási időben, keressenek telefonon vagy
személyesen.
Ettől az évtől elsődleges azonosítóként a FELIR azonosítószám használható (ez kerül a felvásárlási jegyre.
A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi Gazdaságának (ÖCSG)
nyilvántartásába 2021 január 1-től bekerülnek, de ebben az esetben
adategyeztetést kell végrehajtani, valamint egy ÖCSG alapító szerződést kell megírni és csatolni. Az adategyeztetésnek az átmeneti
időszakban meghatározott határideje 2021. június 30.
Aki egyéni vállalkozóként volt családi gazdaság tagja annak 2021.
március 31-ig.

Sajnos a kialakult pandémiás helyzet az egyesületünket sem kerülte
el. A vírushelyzet lehetőséget teremtett, hogy kedvezményesen fertőtlenítő szereket vásároljunk a MOL-tól. 50 db. 4literes kiszerelésű
kéz és felület tisztító anyagot vásároltunk, melyet az önkormányzat,
illetve az intézményei, valamint a templom részére átadtunk. A helyzet miatt egy elektromos háti permetező beszerzésére is sor került, a
fertőtlenítő szer kijuttatására.

– Nitrát jelentés
• Gazdálkodási napló beküldése – Nitrát érzékeny területen
gazdálkodók és háztartási igényt meghaladó mértékben állattartást végző gazdák esetében szükséges, a napló beküldése
2021. március 31-ig lehetséges.
– Méhegészségügy: csekély összegű helyett átmeneti támogatás:
Az egyes agrártámogatások keretösszegét és támogatási formáját érintő módosításokról szóló 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet
alapján, 2021 évben a méhegészségügyi csekély összegű támogatás igénybevétele helyett, méhegészségügyi átmeneti támogatás igénybevételére nyílik lehetőség 2021. február 1. és 2021
március 1. között.
– Anyajuh támogatás: 2021. február 1-március 22-ig igényelhető.
A kérelmet benyújtó ügyfélnek a 2021. támogatási év vonatkozásában a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a jelen közlemény mellékleteként rendszeresített, a támogatási évhez kapcsolódó K1350 instruktori igazolással, amelyet az ügyfél kérelmére az
MJKSZ térítésmentesen állít ki. Fontos változás, hogy a korábbi
évektől eltérően az instruktori igazolást nem kell benyújtani a kérelem mellékleteként, mivel az abban foglalt tényekről a Kincstár
megkeresésére az MJKSZ adatot szolgáltat.
Ügyfélfogadás:

hétfő, kedd:
csütörtök

Czakóné Dudás Mónika
Halász Zsolt

8-16.00-ig
8-16.00h-ig
70/4893-853
30/3372-535

2020-ban a központi riasztási rendszeren keresztül 20 db riasztásunk
volt, ebből 19 esetben vonultunk a helyszínre. Lebontva az eseteket,
13 különféle tűzeset, ezek közül kiemelném a művelődési ház, az Árpád dűlői kacsatelep, valamint a Dózsa György utcai gázrobbanást.
Szerencsére ezek az esetek sem jártak súlyos személyi sérüléssel.
Baleset 1, elemi kár 2, gázszivárgás 1, tűzjelző riasztás 1 és pánik
gomb 2 esetben adott okot a vonulásunkra.

Az ifjúság képzése és a táboroztatásuk sajnos elmaradt. De jó hír,
hogy pár lelkes diák tevékenyen továbbra is részt vesznek az életünkben. Az ő képzésük folyamatos. Cél, hogy a későbbiekben a kárelhárítási és mentési feladatokban hatékonyan közreműködjenek.
A 2020-as évben a tűzoltóautó felszereltsége bővült. A Katasztrófavédelemtől szakszolgálati felszerelésekkel, az Önkormányzat által
biztosított forrás részén kiegészítő eszközök és szerszámok vásárlásával.
Önkormányzat 500 000Ft biztosított működésünkre:
Fertőtlenítő szerek:
Informatikai eszközök:
Felszerelések eszközök:
Működési költség:
Összesen:

114 985 Ft
102 200 Ft
179 879 Ft
103 366 Ft
500 430 Ft

Katasztrófavédelem központi pályázatán 700 000Ft értékben adtunk
be pályázatot:
Igényelt védőeszköz értéke összesen:
316 869 Ft
Igényelt tűzoltó technikai eszköz értéke összesen: 250 453 Ft
Igényelt szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések
értéke összesen:
72 064 Ft
Igényelt kéziszerszámok és egyéb felszerelések
értéke összesen:
60 530 Ft
Igényelt felszerelések és eszközök értéke összesen: 699 916 Ft
Nea2020 pályázat: 700 000 Ft.
Vásárolt eszközök értéke:
Pályázatírás értéke:
Összesen:

630 000Ft
70 000Ft
700 000 Ft

Továbbá a lakosság életének könnyítése is feladatunk volt. Ezekkel
szeretnénk elérni, hogy a helyi emberek lássák, megismerjék munkánkat. Veszélyes ágak levágása, irányított égetések, kisebb hivatásos állomány beavatkozását nem igénylő feladatok megoldásával
állunk az emberek szolgálatára. De volt rá példa, hogy útlocsolást végeztünk lakodalom, vagy nagy mennyiségű kiömlött veszélyes anyag
miatt. Ha a lakosságnak a továbbiakban hasonló esetekben segítség
kell, nyugodtan forduljon hozzánk.
Nagy Béla
Üllés ÖTE elnök
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ÚJ MÓDSZER AZ UNOKÁZÓS CSALÁSOKNÁL!
A szervezetben tevékenykedő bűnelkövetők a közelmúltban több alkalommal is pénzt próbáltak meg kicsalni gyanútlan idős emberektől.
Módszerük, hogy telefonon hívják fel az időseket, akiktől pénzt kérnek
unokájuk, gyermekük helyzetére hivatkozva. Azt kérik, hogy bankkártyájuk adatait adják meg, és az arról leemelt pénzzel már rendezni is
tudják az éppen aktuális bírságot, vagy az orvosi kezelés árát.
A rendőrség ezért kéri, hogy….
– kérjen visszahívást a telefonálótól, addig pedig győződjön meg
róla, hogy rokona valóban segítségre szorul-e.
– bankkártyája adatait (az azon szereplő számsor, biztonsági
kód, internetes biztonsági kód) senki ne adja meg idegennek,
bármire is hivatkozzon a telefonban!

– ha a telefonhívás ellenére unokájuk, gyermekük biztonságban
van, azonnal hívják fel a rendőrséget, és tegyenek bejelentést!
– a családban, baráti társaságban több alkalommal is beszéljenek a csalók módszereiről!
– a hozzátartozók készítsék fel idős rokonaikat arra, hogy ilyen
esetben, mi a teendő!
Bűncselekmény gyanúja esetén, vagy ha mégis bűncselekmény
áldozatává válnának, azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es
segélyhívó számon!
(részlet a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 2021. januári Hírleveléből)

EGÉSZSÉGPERCEK: FÓKUSZBAN A „DAGANATOK SZŰRÉSE”
A MÓRAHALMI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA (EFI) ROVATA
Szervezetünk megváltozott sejtjeinek szabályozatlan és önkényes
burjánzása szövetszaporulatot okoz, amit daganatnak, más néven
tumornak nevezünk. A daganatok tulajdonságaik alapján lehetnek
jóindulatúak (benignusak) vagy rosszindulatúak (malignusak). A
rosszindulatú daganatokat összefoglaló néven ráknak nevezzük és
hazánkban évente több mint 30000 ember halálát okozzák. A rákok
egy része azonban gyógyítható. Minél hamarabb észrevesszük és
diagnosztizáljuk őket, annál nagyobb eséllyel gyógyíthatók. A rákok
egy ideig nem okoznak sem panaszt, sem tünetet, azaz rejtve maradnak testünkben. A szűrővizsgálatok olyan módszerek, amelyekkel nagy valószínűséggel felismerhetők a rejtett daganatok, így időt
nyerve esélyt adhatnak a teljes gyógyulásra is. A különböző típusú
rákok általában egy adott életkorban jelennek meg leggyakrabban,
ezért a szűrővizsgálatukat ebben az adott életkorban célszerű elvégezni, amit rendszeresen, évente vagy kétévente meg kell ismételni.
A szűrővizsgálatokkal kapcsolatban érdemes tudni:
– a szűrésekkel életeket lehet menteni,
– léteznek egyéni kezdeményezésű és országosan szervezett
népegészségügyi szűrések is,
– a népegészségügyi szűrésekre személyre szóló meghívót kapnak az érintettek,
– a szűrések sok emberen, gazdaságosan elvégezhető, fájdalommentes módszerek,
– nem minden rák szűrhető még tömegesen (pl. tüdőrák),
– a szűrés nagy valószínűséggel kizárja vagy felveti a daganat
lehetőségét, de ez sosem száz százalék,
– a pozitív szűrési eredmény nem jelent diagnózist,
– a diagnózis általában szövettani mintavétellel állítható fel.
A következőkben szervek szerint összefoglaltuk, hogy mikor, milyen
gyakran és milyen módszereket ajánlott elvégezni a daganatok korai
felismerésének érdekében. A különböző hazai és nemzetközi szakmacsoportok eltérő szűrővizsgálati ajánlásokat fogalmaznak meg,
ezeket figyelembe véve került összeállításra az alábbi javaslat.
Vastag és végbél: 50-70 év között országosan szervezett formában
2 évente székletvérvizsgálat; 50 év felett egyéni kezdeményezésre
tízévente vastagbéltükrözés (kolonoszkópia)
Emlő: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat; 40 éves korig pár évente, a felett évente orvosi emlővizsgálat; 45-65 év között országosan
szervezett formában 2 évente mammográfia, de több ajánlás szerint
is 40-75 év között egyéni kezdeményezéssel évente mammográfia
javasolt
Méhnyak: nemi élet megkezdését követően évente méhnyak sejtvizsgálat (citológiai vizsgálat); 25-65 év között országosan szervezett
formában 3 évente citológiai vizsgálat
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Prosztata: 50 éves kor felett évente urológiai szakvizsgálat
Here: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat
Bőr: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat és évente bőrgyógyászati
szakvizsgálat
Száj: 20 éves kor felett havonta önvizsgálat; 45 év felett évente orvosi vizsgálat
Ha valakinek olyan betegsége van (pl. Crohn betegség), ami rákra
hajalmosít vagy egyenes ági rokonánál már diagnosztizáltak rákot,
akkor a fentiektől eltérően már korábbi életkorban és/vagy gyakrabban is javasolt lehet egyes szűrővizsgálatok elvégzése.
A Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda fontosnak tartja a szűrővizsgálatokat és buzdítja Önöket, hogy vegyenek részt szűréseken! Kérdéseik esetén forduljanak bizalommal háziorvosukhoz vagy írhatnak
nekünk is az efi.morahalom@gmail.com címre.
EFI irodánk működését a Magyar Állam és az Európai Unió az „Egészségfejlesztés a Homokhátságon” című EFOP-1.8.19-17-2017-00019
azonosító számú projektben támogatja!
Dr. Pipicz Márton
EFI vezetőő

www.ulles.hu

PLÉBÁNIAI HÍREINK
Az templomunk felépülése óta eltelt 20 év és felszentelésének 20.
évfordulója 2021 áprilisában lesz, melynek megünneplésének időpontját a járványhelyzet miatt még nem tudjuk. Megkérjük a kedves
lakosságot, hogy akinek van fotója, emléke a régi és az új templomról, családi eseményekről névvel, címmel ellátva juttassa el plébániánkra és digitalizálás után visszajuttatjuk a képeket.
A készület nem csak ilyen formán kezdődött el, hanem a templom,
mint használatban lévő épületünk állapotán is szeretnénk javítani,
frissíteni. A templom épülete pont, mint a lakóházak ki vannak téve
az időjárás viszontagságainak. Vannak anyagok, festett részek melyek felett az idő már eljárt és szükségessé váltak apróbb felújítási
munkálatok elvégzései.
Számos plébániai munkát önkéntesek látnak el, melyet hálánk övez
és köszönjük idejüket, munkájukat. Olyan munkák is akadnak, melyeket meg kell vásárolnunk. A számlákat fizetnünk kell.
Az elmúlt években az új templom, új sekrestyéjébe elkészült a megfelelő bútorzat, fűnyíró traktort és szegélyvágó gépet vásároltunk,
hogy a templom körüli udvar rendben legyen. Fontos számunkra,
hogy közösségben több alkalommal találkozzunk, ezért családi napot és táborokat is szerveztünk. Melyek folytatását tervezzük, mihelyt a rendelkezések engedik. Szentségek kiszolgáltatása nem
csak a szentséget felvevőknek ünnep, hanem nekünk is közösségként. Együtt ünnepeltük elsőáldozóinkat, bérmálkozóinkat. Örültünk
házaspárjainknak, akik 5, 10, ……50, 55 éve ismerik a házasság
megőrzésének titkát. Figyelve embertársainkon kívül környezetünkre is tányérokat, evőeszközöket vásároltunk, hogy programjainkon,
vendégfogadásainkon, karácsonyi és egyéb rendezvényeinken élményekkel gazdagodjunk, kevesebb hulladékot termeljünk.
Egyházközségünk a hívek egyházi hozzájárulásából, a perselyekbe
tett pénzből, a befizetett adományokból és a szertartásokért befizetett bevételekből gazdálkodik. Egyházi hozzájárulásokból a szokásos
karbantartási munkálatokon kívül az új beszerzéseket valósítjuk meg.
A perselyezés a templomépület, illetve a templom működéséhez
szükséges kiadások fedezésére szolgál. A szertartások és szentmisékért befizetett összegből a szertartást végző és a templom is részesedik (pl.: harangozás, villanyszámla, rezsiszámlák ….)
A befizetésekről bizonylatot állítunk ki. A perselyezést egyháztanácsosaink végzik, összeszámolnak és hitelesítenek.
Egyházközségünk nonprofit szervezet, de mivel vannak alkalmazottai
(hitoktatók, sekrestyés) ezért az állam felé járuléklevonások miatt
kötelezettségei vannak, amiket szintén a befizetett egyházi hozzájárulásokból teheti meg.
Aki egyházi hozzájárulásával, adományával támogatni szeretné egyházközségünket, bátorítjuk, hogy lehetőségeihez mérten tegye meg.
Templomunk felszentelési évfordulóján emléktáblát szeretnénk készíttetni, ezen felül terveink között szerep új szőnyegek beszerzése.
Jézus az utolsó vacsorán a szertartásos étkezés során megáldotta
a kenyeret és a bort és új értelmet, lényeget adott neki: „ez az én
testem……, ez az én vérem”. Ezután a tanítványok lelkére kötötte: „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. Ebből alakult
ki a szentmise, mely összeköti földi életünket a mennyeivel. A
hétköznapokban egy mennyei csoda, mely megerősít, meggyógyít, összeköt, ….. Misék bemutatása bármely szándékra lehet,
hálából, kérésre, gyógyulásért, megtérésért, elhunyt családtagért, ünnepre, évfordulóra, stb. Ezek felíratása, előjegyeztetése
misék után a sekrestyében vagy irodai időben megtörténhet.
Irodai nyitva tartás: szerdánként 8:30 és 12:30 között.
Bankszámlaszámunk:
CIB Bank 10702040-67774649-51100005, a közlemény rovatba kérjük, hogy tüntesse fel, hogy adomány.
Hálásan köszönjük eddigi adományaikat!
Plébániai Tanácsosok Testülete nevében Molnár Dolli

Azz

Kft.
K

BÉRBE ADJA
felújítás miatt zárva tartó

Üllés, Dorozsmai út 26. sz. alatti

GAZDABOLTJÁT
profilkötöttség nélkül!

Tel.: 30/397-9111, E-mail: ertekesites@onozoagro.hu
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"LÚD-TOLL"

APRÓHIRDETÉS

ÖLELÉS, ÖLELÉS
Nagyon hiányzik a baráti ölelés.
Testem bizsereg.
Szívem jobban ver ütemet, ha megértesz engemet.
Hiányzik a baráti ölelés, hogy karját körém fonja.
Érintés is nagyon kell.
Ha barátnőm megölel egyre szorosabban, egyre boldogabb vagyok.
Öröm és boldogság van a szívemben.

Üllés Rózsa dűlőben 6788 m2 szántóföld eladó.
Ár: 650.000 Ft
Érd: + 36 30 9255 945

Haska Andrea

MERENGÉSEIM
S. DUDÁS MÁRIA
Egyszer megszülettünk
Később távozunk,
Nem tudjuk, mit hozhat
Majd a holnapunk.
Fagyzimankós tél is
Rejthet új csodát,
Ha szeretet tölti,
Szívünk pitvarát.
Tavasz mosolyától
Minden dalra kél,
Párra lelve sok szív
Dobbanva zenél.
Sosem késő tenni
Földünk kerekén,
Szemünk tükrén csillan
Éltető remény.
Ha majd utunk egyszer
Mégis véget ér,
Éltünkről mely szép volt
Sok emlék mesél.
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SZÁMVARÁZS DUÓ KFT
Szegedi könyvelőirodánkban vállaljuk egyéni vállalkozók, őstermelők és gazdasági társaságok teljeskörű könyvelését.
Igény esetén üllési ügyintézéssel!
Kapcsolattartó: Sipos Szilvia (Üllés, Dózsa Gy. utca 19.)
e-mail: szamvarazsduo@gmail.com
telefon: 30/15-15-611

www.ulles.hu

ÜNNEPVÁRÁS
Az Üllési Írói Klub és a Déryné Művelődési
Ház és Könyvtár az elmúlt évben locsolóverseket gyűjtött. Ezekből adunk most közre jó
néhányat:
1.
Húsvét másodnapján régi szokás szerint,
fogadják szívesen az öntöző legényt.
Én a legénységhez igaz, kicsi vagyok,
öntöző legénynek mégis felcsapok.
Esztendő ilyenkor megint csak itt vagyok,
ha e locsolásért piros tojást kapok!
2.
Jó reggelt, jó reggelt,
kedves liliomszál,
megöntözlek rózsavízzel,
hogy ne hervadozzál!
Kerek erdőn jártam,
piros tojást láttam,
bárány húzta rengő kocsin,
mindjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz,
gyöngyöm, gyöngyvirágom,
hol a tojás piros tojás,
tarisznyámba várom.
3.
Hajnali harmatban, selyemfüves réten,
Ezer virág friss illatát kalapomba mértem.
Rozmaringos hintón repültem idáig.
A maguk kéknefelejcs-tulipános házáig.
Van-e ennek a háznak olyan virágszála,
Kinek rózsavíztől kipirul az orcája?
Szabad-e locsolni?
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A magyar kultúra napját 1989
óta ünnepeljük meg január 22én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le egy nagyobb
kéziratcsomag részeként és
jelölte meg dátummal Csekén
a Himnusz kéziratát. A napról
való megemlékezés ötletét
Fasang Árpád zongoraművész
vetette fel 1985-ben.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Déryné Művelődési
Ház és Könyvtár video összeállítással jelentkezett, amelyet
az érdeklődők az intézmény
youtube csatornáján és a
facebook oldalán tekinthettek
meg. A verses, zenés összeállítással a szellemi értékeink, hagyományaink egy kis részletét
villantottuk fel. Az összeállításban szerepeltek: Királydinnye
Citerazenekar, Nagy Zsanett,
Rézhúros Banda, Meszesné
Volkovics Szilvia, Nagy Regina,
FONÓ Néptáncegyüttes.
Mné V. Sz.
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TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!

Engedjék meg, hogy a Kádár-Sprint és Fia Kft tulajdonában lévő,
újonnan nyílt Műszaki, és Eredetvizsgáló Vizsgaállomásunkat bemutassam a Tisztelt Lakosoknak, mely vizsgáló állomást az Üllési Benzinkút közvetlen szomszédságában találhatják.

Hétfőtől - Péntekig, 7:00-14:30-ig várjuk a Tisztelt Lakosokat
Elérhetőségeink: Tel.: 62/288-211 vagy 30/9837835

Kádár-Németh Attila vagyok, a Kádár-Sprint és Fia Kft ügyvezetője,
a vállalkozást édesapám, Kádár-Németh István segítségével, mérhetetlen sok munkájával, és Vele összefogva alapítottunk. Cégünk
2012. évben kezdte meg működését Bordányban, ahol a jogszabályok változása, valamint a járművek fejlődése által felállított követelményeknek már nem felelt meg telephelyünk, ezért 2020. évben a
mindenkori műszaki vizsga követelmények, illetve a szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleink magasabb szintű kiszolgálása érdekében egy új, három vizsgáló sorral rendelkező Szolgáltató Épület építése mellett döntöttünk. Ez év januárjában Bordányi telephelyünket
megszüntettük, és Üllésre költöztettük szolgáltatásainkat, és megnyitottuk Vizsgaállomásunkat, melynek bejárata az Üllési Benzinkút
és az Üllési falutábla közötti útszakaszon található!

Cégünk változatlan feltételek mellett várja minden új, és meglévő
Ügyfelét, valamint balesetmentes kilométereket kíván Nekik és
természetesen minden Üllési Lakosnak!

Email.: sprintfia@invitel.hu

Köszönettel: Kádár-Németh Attila és Kádár-Németh István

Szolgáltatásaink között megtalálható a műszaki vizsgáztatás, eredetvizsgálat, gumiszerelés, valamint kötelező felelősségbiztosítás kötés,
ügyintézés. Vállaljuk személygépkocsik, tehergépkocsik, vontatók,
mezőgazdasági vontatók, lassújárművek, valamint pótkocsik és motorkerékpárok műszaki vizsgáztatását, valamint eredetvizsgálatát!
A Dózsa György és a Széchenyi utca kereszteződésében található
telephelyünk jelenleg nem üzemel!
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FARSANGI FÁNK ŐRÜLET!
A Déryné Művelődési Ház és Könyvtár villámakcióval jelentkezett
farsang alkalmából. Az akció nem másról szólt, mint a farsangi,
lekváros, szalagos fánkról. Az intézmény dolgozói dagasztották és
sütötték a fánkokat, amelyről a lakosság közül kikerült vállalkozó
szellemű kóstolók mondtak véleményt rögtön az ízlelést követően
a kóstoló standunknál. Az utca embere, a „zsűri”, egyenként érkezett és kóstolt, betartva minden előírt szabályozást. Több, mint 80
véleményt hallgattunk meg. Büszkén dicsekedhetünk vele, hogy az
egyöntetű vélemény az volt, hogy igazán finom fánkok készültek
Mné V. Sz.

ERASMUS PÁLYÁZATOK HELYZETE A PANDÉMIÁS IDŐSZAKBAN,
A FONTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2019 szeptember 1-én útjára indult ismét két erasmus+ projekt a
Fontos Sándor Általános Iskolában. Az egyik pályázat témája a korai
iskolaelhagyás elleni küzdelem, megnevezése Innovative Europe.
Koordinátora Spanyolország (Alcantarilla), együttműködő országok:
Lengyelország (Grudziadz), Magyarország (Üllés), Málta (Sliema),
Olaszország (Vittoria), Törökország (Kütahya). A másik pályázat a
mesélés és az olvasás fontosságának tudatosítását és újbóli népszerűsítését tűzte ki céljául Everybody has a story címmel. Ezt az
együttműködést a magyar partner, azaz iskolánk irányítja. Velünk
együtt dolgozik Macedónia (Kumanovo), Olaszország (Salemi), Románia (Auseu), Törökország (Isztambul) egy-egy általános iskolája.
Mindkét pályázat keretében lezajlottak az első találkozók, az egyik a
lengyelországi Grudziadzban (2019. november 24-29.), míg a másik
(2019. december 8-14.) településünkön, Üllésen került megszervezésre.
A két pályázat következő találkozóira 2020, március második felében
került volna sor. Törökországba, illetve Spanyolországba 7-7 magyar
tanuló és 3-3 pedagógus utazásával. A repülőjáratokat a kialakult
helyzet miatt igen korán törölték. Így mindkét utunk meghiúsult.
A Tempus közalapítvány 2020 szeptemberében két lehetőséget kínált a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban. Az első esetben a találkozókat virtuálisan lehetett volna megszervezni. Az eredeti
költségek maximum 10%-át tudtuk volna csak felhasználni, nagyon
indokolt esetben. Mi a partnerekkel a második megoldást választottuk. Mégpedig szerződésmódosítással kérelmeztük a pályázat
futamidejének meghosszabítását. A Tempus közalapítvány elfogadta a kérelmünket. Így mindkét pályázatunkat 2022 augusztus 31-ig
kell befejezni. Sajnos találkozók szervezésére még nincs lehetőség.

A pandémiás időszak kezdetén mindenki el volt foglalva az új helyzet
iskolai kezelésével. Viszont ebben a tanévben már látszódott, hogy
találkozók szervezésére még egy ideig nem kerülhet sor. Így virtuális
megbeszéléseken tárgyaltuk meg a partnerekkel, hogy a pályázatból
milyen feladatokat tudunk megvalósítani.
Az Innovative Europe virtuális megbeszélésre 2020 november 25én került sor. A partnerek döntése alapján:
minden iskola elkészíti a résztvevő diákokkal
öt tudós életrajzát és bemutat öt találmányt.
Természetesen angol nyelvre lefordítva. Az
etwinning testvértérbe feltölti a települését
bemutató ppt-t.
Az Everybody has a story megbeszélése 2021,
január 21-én volt.
Az egyik legfontosabb projekttermékünk az
e-könyv, mely 2 jól ismert nemzeti mesét és
egy novellát tartalmaz angol nyelven. Mese,
novella író versenyt hirdettünk az iskolákban.
A legjobbakat a résztvevő országok tanulóinak
írásaiból választjuk ki. Ezek a munkák megjelennek a projekt honlapján is. A nyertes novellákhoz, mesékhez, minden iskola rajz / illusztrációs versenyt is rendez 2021 májusában. Ezt követően ezek a pályaművek is bekerülnek
az e-könyvbe, az illusztrációkkal együtt.
A projekt honlapja: http://fontos-iskola.hu/everybodyhasastory
Bizakodunk abban, hogy a következő tanévben már találkozókat is
tudunk szervezni ismét.
Tasi Zoltánné, Szekeres Katalin, Megyeri Péter
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FONTOS SÁNDOR
(1920-1991)
Fontos Sándor festőművész 1920. január 17-én született Szegeden. A Szegedi
Tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet. Fontos Sándor előbb Pusztaszeren
és Ásotthalmon tanított, majd Üllésen,
a Galambosi Iskolában 13 esztendeig
dolgozott tanyasi tanítóként. Ebből az
időből festette meg a tanyavilágot, a
tanyasi embereket. Festővé itt érlelte
az idő. Erre emlékezve ajándékozta Üllésnek számos festményét a hetvenes
évek végén a következő szavak kíséretében:
„Üllés népét kívánom megtisztelni ezzel a 15 festményemmel… Akkor én az üllési tanyavilágban tanítóskodtam. Arra törekszem, hogy
az adománnyal az általam tisztelt és szeretett üllésieknek örömet
szerezzek, megismertessem őket a vizuális kultúrával.”
Ezek a képek a korai munkásságából származnak, és az általános iskola emeleti folyosóján láthatók. A mester a 80-as évek végén újabb
adománnyal egészítette ki a gyűjteményt. Az iskolagalériaként létrehozott gyűjtemény az alföldi festészet sajátos konstruktív irányzatot
művelő mester munkásságáról ad áttekintést azon a tájon, ahonnan
e képek élményanyaga származott.
Vinkler László növendékeként 1955-ben a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán rajztanári képesítést kapott. A festészetet Vinkler biztatására kezdte elhivatottan művelni. Az 1970-es évektől Szegeden élt,
de szíve és festészetének ihletője mindvégig a homoki tájon maradt.
1962-ben Üllésen volt az első önálló kiállítása, amelyet számos tárlat
követett még tevékeny élete során, többek közt a szegedi Gulácsy
Teremben, a hódmezővásárhelyi Tornyai Múzeumban, Budapesten
a Mednyánszky Teremben és a Magyar Nemzeti Galériában. 19751982 között rendszeres kiállító volt a Szegedi Nyári Tárlatokon és
1975-87 között a Vásárhelyi Őszi Tárlatokon.
1976-ban megkapta a Csongrád Megyei Tanács alkotói díját, 1980ban a Munka Érdemrend Arany Fokozatát.
1991. január 21-én halt meg Szegeden. Halálának 30. évfordulója
alkalmából Nagy Attila Gyula polgármester úrral a tiszteletünk jelét
fejeztük ki a virágokkal az iskola előkertjében található mellszobránál.
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Az üllési általános iskola tanárai és diákjai már 27 éve, 1994 óta
büszkén viseljük Fontos Sándor festőművész nevét.
Tiszteletünk jeléül vettük fel a nevét, s igyekszünk az ő szellemében a
kultúrát, a szülőfaluját szerető humanista embereket nevelni.
Fontos Sándor emlékének ápolására rendezzük meg a környező települések részvételével az évenkénti kulturális bemutatót és versenyt,
a Fontos Sándor Emléknapot.
Polner Zoltán örök igazságú gondolatával fejezem be az emlékezést:
„Festményei, ha néhanapján összegyűlnek, a színek varázsos hangján beszélni kezdenek egy művészről, aki egykor közöttünk élt, de
lelkünk mélyén jelen van ma is.”
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
„BAGLYOK AZ OVIBAN?!”
Már jó ideje várjuk a pillanatot, hogy együtt éljünk meg a közös élményeket az oviban és bölcsődében…, erre még várni kell. De, hogy
azért legyenek olyan napok, ami más, mint a többi, ezért játszódélutánt szerveztünk, illetve szerveztek a Katica csoportosok. Külön termekben, de mégis egy témában töltöttük a délutánt!
2021.02.11-én baglyos játszódélutánra invitáltak minket a Katica
csoportosok.
• Kiállítást tekinthettünk meg a gyermekek által behozott könyvekből, állatokból. Sok-sok bagoly volt itt, kicsi-nagy, plüss,
műanyag...stb. Megismerkedhettünk az élőhelyével is! Megtanultuk, mikor vadászik és mikor pihen? Illetve utánoztuk a mozgását is.
• Dobálhattunk babzsákot baglyos célba, amit Icu óvó néni festett
nekünk.
• Színeztünk, ragasztottunk, barkácsoltunk is..., természetesen
baglyot!
• Majd mesét, mondókát hallgathattunk meg ebben a témában.
Igencsak elcsodálkoztunk a bagoly hangján, kerestük vajon, melyik sarokba bújt el?
• Nagyítóval és távcsővel alaposabban megvizsgálhattuk a madár külsejét.
• A gyerekek nagy örömmel fogyasztották el a bagoly formájú
süteményt, amelyet Dóra és Ágota dajkanéni készített erre az
alkalomra.
Köszönjük Icu és Évi óvó néninek, a dajkanéniknek és a Katica gyermekeknek a szervezést nagyon jól éreztük magunkat! A sok élmény
mellett bagoly álarcot és kis barkácsolt baglyot is vihettünk haza.
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2021. MÁRCIUS számának lapzártája
március 18-án, csütörtökön lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a
balogh.marta@ulles.hu e-mail címen
– legkésőbb CSÜTÖRTÖKÖN 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő,
úgy ügyfélfogadási időben a 62/282-122 / 222 melléken B
alogh Márta ügyintézőt keresse!

Hagyományos eljárással készült adalékmentes saját
márkás termékeink széles választékával (füstölt kolbász, májas, lecsókolbász, hagyományos sózású darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandóan friss
sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, kacsahúsok várják
az éhes Üllési és környékbeli embereket.
Nálunk Szép kártyával is, bankkártyával is, készpénzzel is lehet fizetni.!
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!

Határidőn túl beérkező cikkek,
hirdetések megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

VALENTIN-NAPI ÜDVÖZLET A
DÉRYNÉ MŰV. HÁZ ÉS
KÖNYVTÁRBÓL

Üllés Dorozsmai út 37.
+3630 9636882

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Tajti Zsoltnak és Márton
Anitának január 31-én – 3910
grammal – Luca nevű gyermeke
született
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Szörényi Endréné (szül: Ocskó Klára) január 22-én (74 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
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