2009. szeptember

„Nem

kell mindig kaviár!”

Az
Egészségvédelmi
Hét
keretében került megrendezésre a
LecsófĘzĘ
versennyel
egybekötött
Családi Nap az Alkotóház udvarán.
A megjelent mintegy 170-180 fĘ egy
kellemes, szép napot tölthetett el
együtt.
A lecsófĘzĘ versenyre 13 csapat
nevezett be. A végsĘ döntést a zsĦri
hozta meg, melynek tagjai: Dr.
Csonka Erika, Markov Erzsébet és az
elnök - „Lecsó” alias Lajkó Levente
volt.

A szakavatott zsĦri döntése
alapján az 1. helyezést
Balogh
Lászlóné és csapata, a 2. helyezést
Horváth Károly és csapata, a 3.
helyezést Nyári Károly és csapata
nyerte el, Farkas Imre és csapata – a
lecsó ízére tekintettel - különdíjat
kapott.

XV. évfolyam 9. szám
Azok, akik nem vállalkoztak a
fĘzésre, viszont szeretik a lecsót,
Turner Józsefné Marika néni fĘztjét
kóstolhatták meg. Az ebédhez járó
desszertet, a kalácsot és a palacsintát
pillanatok alatt fogyasztották el a
résztvevĘk.

Ebéd után a vállalkozó szellemĦ
résztvevĘk vetélkedĘn mutathatták be
ügyességüket,
a
résztvevĘk
gyümölcskosarat kaptak.

A
délután
folyamán
Hunyadvári Pista bácsi és alkalmi
citerazenekara
szórakoztatta
a
nagyérdemĦt,
fáradozásukat
nótázással és tánccal köszönte meg a
hallgatóság.
Kálmán Ferencné
Alkotóház vezetĘje
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Zöld hírek
„A felfedezés lényege: látni azt,
amit már mindenki látott,
de olyat gondolni,
amit senki más nem gondolt róla.”
Szent-Györgyi Albert
Új tanösvény kialakítása Üllésen
A
Környezetvédelmi
és
Vízügyi
Minisztérium pályázata segítségével három
településen: Domaszéken, Röszkén és Üllésen új
tanösvényeket jelöltünk ki.
A településünk második tanösvénye a
Vadvirágos tanösvény nevet kapta.
Helye: A falutól 2,5 km-re Ény-ra a Szeged –
Kiskunhalasi 5408 számú fĞútról jobbra
kanyarodva indul. Az útvonal hossza: 7 km. A
megtételéhez szükséges idĞ 3,5 óra.
A tájékoztató tábla az egykori Kerekes
bolt melletti nagy réten (Kerekes-rét) került
kihelyezésre. A tábla a rét jellemzĞ növény-,
állatfajait és azok élĞhelyét mutatja be.
A
tanösvény egész évben várja látogatóit.

Vendégeink voltak a torockószentgyörgyi gyerekek!
2009. augusztus 17.-én hétfĞ délután érkezett meg községünk testvértelepülésérĞl egy
hat fĞs ifjú delegáció.
Változatos programokkal igyekeztünk kedvükben járni. Kedden a horgásztónál
grilleztünk, és horgászás közben ismerkedtünk. Szerdán Szeged nevezetességeit Nagy
Róbert vezetésével jártuk végig. Csütörtökön SziksósfürdĞ strandján hĬsítették
magukat Kolonics Mária és Nagy Gábor „felügyelete” alatt. Pénteken Nagy Attila Gyula
polgármester úr kalauzolta Ğket az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkban.
Szombaton a forráskúti falunap színes forgataga, majd az 1001 Éjszaka disco
varázsolta el Ğket. Vasárnap a pihenésé volt
a fĞszerep. HétfĞn közös sütögetésen vettek
részt
üllési
családokkal
(Vér,
Pintér,
Kolonics, Nagy család). A finom vacsorát
karaoké zárta.
Egy pillanatnak tĬnt az együtt töltött hét,
könnyes
szemmel
búcsúztak
tĞlünk.
Reméljük szép emlékeket vittek haza erdélyi
barátaink!
Vendéglátók
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Önkormányzati pénzelvonás
=
újabb lakossági megszorítás

Testületi ülés volt
A Testület 2009. augusztus 25-én tartotta soros ülését.
ElsĘ napirendi pontként az önkormányzat költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról készült tájékoztatót tekintették át a
képviselĘk. Összességében megállapították: a teljesítési számok,
jók, a gazdálkodás eredményessége pozitív. A képviselĘk a
költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló elĘterjesztést 402.432
ezer Ft bevétellel, 393.789 ezer Ft kiadással, 53.980 ezer Ft
egyenleggel és ugyanennyi pénzkészlettel fogadta el.
Második napirendként Üllés Lakosságáért Közalapítvány 2008.
évi mĦködésérĘl és gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tekintették
át, és azt egyhangúan elfogadták. (Ezúton szeretném
megköszönni a kuratórium tagjainak egész éves munkáját.)
A KépviselĘtestület az Aktuális napirendek között az alábbi
rendeleteket alkotta meg:
- módosította a 2009. évi költségvetésrĘl szóló 1/2009.
(II.18)Kt.ör rendeletét,
- megalkotta az iskolai, óvodai felvételi körzet meghatározásáról,
valamint
a
felvétel
szempontjából
sajátos
helyzet
megállapításáról szóló rendeletet,
- módosította a helyi rendeletek jogharmonizációs záradékkal
való ellátásáról szóló rendeletet,
- módosította a köztisztaság fenntartásáról szóló rendeletet,
továbbá a
- módosította a KépviselĘtestület és szervei Szervezeti és
MĦködési Szabályzatáról szóló rendeletet.
Az Aktuális napirendek között több határozat meghozatalára is
sor került:
- szakfeladatrend változás miatt – 2009. január 1-jei
hatállyal - módosították a Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzati intézmények alapító okiratait,
- a szeméttelep rekultivációjára vonatkozó KEOP pályázat
sikeres benyújtásához a képviselĘk támogatták az Üllés
041/65 hrsz-ú terület megvásárlását,
- elfogadták a Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos
Önkormányzati TĦzoltósága 2009. I. féléves tĦzvédelmi
tájékoztatóját,
- elfogadták
Üllés
Község
Környezetvédelmi
Programjának mellékletét képezĘ települési zöldfelület
gazdálkodási programot,
- Döntöttek az önkormányzatok és jogi személyiségĦ
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás
kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjérĘl szóló
19/2009. (IV.8)ÖM rendelet szerinti - Déryné Kulturális
Központ infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázati saját forrás pénzügyi ütemezésérĘl.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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Kedves Üllésiek!
Az elmúlt hetekben, hónapokban sokat
foglalkozott a sajtó azzal, hogy a
kormány lépéseket szándékozik tenni az
önkormányzatok
költségvetésének
csökkentése érdekében. Pénz kell az
államkasszába!
Elgondolkodtató kérdés az, hogy mit is
lehet
még
elvonni
az
önkormányzatoktól!?
2007-ben egy intézkedési tervet
fogadott el a képviselĘtestület arra
vonatkozóan, hogy össz- intézményi
szinten mi az, amit racionalizálni, vagy
éppen
leépíteni
szükséges
a
gazdaságosabb,
költséghatékonyabb
mĦködés érdekében. A terv tartalmazott
létszám-leépítést
(polgármesteri
hivatal, takarítók, karbantartók, stb.),
átszervezést
(technikai
csoport),
feladatok centralizálását (intézményi
takarítás, karbantartás, közterületi
munkálatok). Mostanra elértük azt a
költségvetési határt, ahonnan ha még
forrást kell elvonnunk, az már a munka
zökkenĘmentes elvégzésének rovására
megy.
Az önkormányzati feladatellátásra az
állam által biztosított normatívái
(központi költségvetési finanszírozása)
szinte minden feladaton csökkennek –
az oktatástól az étkeztetésig. Ezzel
viszont a lakosság minden rétege
érintett lesz. Az önkormányzat és
intézményeitĘl
történĘ
pénzmegvonással
járó
szükségintézkedés elkerülhetetlenül a
lakosságot sújtó következményekkel jár.
Most talán nagyobb összefogásra lesz
szükség, mint valaha. Az önkormányzat
a civil szervezetekkel együtt mindent
megtesz annak érdekében, hogy jövĘre
2010-ben is zökkenĘmentesen el tudja
látni feladatait.
Polgármesterként
azonban
bízom
abban, hogy a pályázatainkon elnyert
forrásokat a válság ellenére is
sikeresen az Önök szolgálatába tudjuk
majd állítani, így a nehézségek ellenére
is biztosítani a település komfortérzetét,
ezzel enyhítve a válság okozta
nehézségeket.
Nagy Attila Gyula polgármester
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FELHÍVÁS!

Figyelem!

A Mórahalmi RendĘrĘrs azzal a kéréssel fordult a
Polgármesteri Hivatalon keresztül az üllési lakosokhoz,
hogy azok, akik a közelmúltban csalás áldozatává
váltak (olyan személyek megkárosították, akik házaló
kereskedĘ-, DÉMÁSZ-, DÉGÁZ-, egyéb közszolgáltató
ügyintézĘje-, orvos által megbízott személynek kiadva
magát), tegyék meg bejelentésüket a rendĘrség 107es telefonszámán, vagy személyesen Mórahalmon a
Kölcsey utca 2/B szám alatti RendĘrĘrsön.

Az egészséghez való alapjog, és az egészséges
környezet biztosítása érdekében mindannyiunk
kötelezettsége, hogy a parlagfĦ felszaporodását és
terjedését
allergén
pollentermelése
miatt
megakadályozzuk.
2008. évi XLVI. törvényben került elĘírásra, hogy a
„ A földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfĦ virágbimbó
kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot
vegetációs
idĘszakban
végig
folyamatosan
fenntartani.”

Nyomatékkal felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek otthonuk
biztonságára. Legyen meg Önökben az egészséges
bizalmatlanság, és minden esetben kérjék az
otthonukba ismeretlenül becsöngetĘktĘl azt, hogy
igazolják
személyazonosságukat,
intézkedési
jogosultságukat.

Helyszíni
ellenĘrzés
külterületen
az
ingatlanügyi és növényvédelmi hatóság, míg
belterületen az önkormányzat hatáskörébe tartozik.
Mulasztás esetén:
- közérdekĦ védekezést kell elrendelni a földhasználó
költségére, mely fellebbezésre való tekintet nélkül
azonnal végrehajtható,
- növényvédelmi bírságot kell kiszabni, amelynek
mértéke 20.000-5.000.000 Ft között határozható meg.
Kérjük a lakosságot, hogy védekezzünk a parlagfĦ
ellen, amely mindannyiunk érdeke.

Ha bizonytalanok, javasoljuk, inkább kérjék meg a
„látogatót”, hogy ismételten keresse fel Önöket, amikor
nem egyedül tartózkodnak otthon.
Amennyiben a látogatás célja valós, akkor az ismételt
megjelenéssel nem lehet kifogás, a csaló viszont talán
nem jelentkezik ismét.
Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne
váljanak csalók áldozatává!
Dr. Sugár Anita - jegyzĘ

Dr. Sugár Anita - jegyzĘ
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Bursa Hungarica pályázati kiírás
Üllés Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttmĦködve a 2010. évre ismételten kiírja a Bursa Hungarica FelsĘoktatási
Ösztöndíjpályázatot
felsĘoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezĘ
hátrányos szociális helyzetĦ felsĘoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidĘn belül, teljes idejĦ (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményezĘ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményezĘ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsĘfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendĘ egyes
térítésekrĘl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsĘoktatási
intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevĘ hallgatói.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerĦ felsĘfokú szakképzésben résztvevĘ tanulók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
A doktori (PhD) képzésben résztvevĘk nem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek.
Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét
megkezdĘ hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2010. Ęszén már nem áll fenn, úgy a
2010/2011. tanév elsĘ félévre esĘ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsĘoktatási intézményben a pályázás idĘpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2009/2010. tanév második félévére már
beiratkozzon a felsĘoktatási intézménybe.
A hatályos 12/2001. (XI. 16.) Kt. sz. rendelet 4. § - a értelmében „a település
közigazgatási területén állandó lakhellyel rendelkezĘ lakos támogatásra, azaz
ösztöndíjra akkor pályázhat, ha a családban az egy fĘre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj max. 200 % - át”, azaz 57.000,- Ft –
ot. „A rendeletben meghatározott jövedelemhatár nem vonatkozik árvákra,
illetve félárvákra.”
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Az ösztöndíj idĘtartama 10 hónap, azaz két egymást követĘ tanulmányi félév
(2009/2010. tanév második, illetve a 2010/2011. tanév elsĘ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010. március
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak abban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott hallgatója a felsĘoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az
ösztöndíj folyósítása teljes egészében szünetel.
Az önkormányzat 2009. november 23-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, a
határidĘn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelĘ pályázatokat a bírálatból
kizárja.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétĘl függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli,
azonban az adóalapot növelĘ jövedelemnek számít.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatal Ügyfélszolgálatán
(Huszár Szimonettánál) és Titkárságán hozzáférhetĘ pályázati Ħrlapon a hozzá
férhetĘ mellékletekkel együtt, a pályázó által aláírva egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.
Az elnyert ösztöndíjról 2009. december 4 - tĘl a Polgármesteri Hivatal titkárságán
lehet érdeklĘdni.
Polgármesteri Hivatal
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FIGYELEM!!!
Ismételten felhívom a
Tisztelt külterületi lakosság
figyelmét, hogy a
szemétszállítások
alkalmával 1 db 120 literes
(tápos) zsáknak
megfelelĘ mennyiségĦ
hulladékot helyezhetnek
ki ingatlanonként!
Amennyiben a fenti
mennyiségnél több
hulladékot tesznek ki az
ingatlanaik elé, úgy a
többletet a
hulladékszállítást végzĘk
otthagyják – azt nem áll
módunkban elszállítani!!!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Rászorulók Támogatása
A
Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat és a DÉMÁSZ
Zrt
együttmĦködésének
köszönhetĘen az arra rászorulók
pályázatot nyújthatnak be az
alábbi
szempontok
figyelembevételével:
x

x

x

A szolgáltatásból már
kizárt, 90 napon túli
tartozást
felhalmozó
fogyasztók,
A szolgáltatást még
élvezĘ, de 45 napon túli
tartozást
felhalmozó
fogyasztók,
A
szolgáltatásért
rendesen
fizetĘ,
de
szociálisan
súlyos
helyzetbe
került
fogyasztók.

Pályázathoz
szükséges
formanyomtatványt
szeptember 15-tĘl lehet
letölteni a www.maltai.hu
internetes oldalról.

Polgármesteri Hivatal
Máltai Szeretetszolgálat
Üllési kirendeltsége

www.ulles.hu

Kismamák köszöntése az anyatejes világnap alkalmából
2009. szeptember 11-én, hagyományunkhoz híven megtartottuk az Anyatejes táplálás
Világnapi ünnepségét.
Meghívtuk az elmúlt évben szült édesanyákat kisgyermekükkel együtt.
Ajándékokkal és virággal köszöntöttük azt az öt anyukát, aki saját gyermeke mellett anyatejet
tudott adni az arra rászoruló csecsemĘknek.
Ünnepségünket az idei évben is szponzori felajánlásokkal rendeztük meg:
Üllés: Alkotó ház, Csigabiga Óvoda, Gondozási Központ dolgozói és nyugdíjasai, Polgármesteri
Hivatal, Szent Pál Patika
Bordány: ARO- mini vegyesbolt, Berkenye Cukrászda, Margaréta virág-és ajándék üzlet
Szakmai szponzorok: Sudocrem, HIPP GmbH&Co.
Segítségüket még egyszer köszönjük.
Az óvodások színvonalas mĦsorral kedveskedtek
a vendégeknek.
Meghitt hangulatban ünnepeltünk.
Az anyatejet kapó anyukáknak az anyatejért
nem kell fizetni, mert az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár ingyenesen finanszírozza számukra. Évente
átlagosan 300 liter körüli a háztól – házig akció
keretében adott anyatej mennyisége, mely az utóbbi
években még emelkedett is.
Tejadás elĘtt az anyatejet adó anyukáknak kötelezĘ egészségügyi szĦréseket kell elvégeztetniük
a fertĘzésmentes anyatej biztosítása miatt, melyek 2008. 10. 1-tĘl ingyenessé váltak.
A csecsemĞknek fontos a minél hosszabb ideig történĞ anyatejes táplálás, de legalább hat

hónapos korig feltétlenül javasolt.
Az anyatej életfontosságú anyagokat tartalmaz. A benne lévĞ immunanyagok erĞsítik
védekezĞ rendszerüket, védik Ğket a betegségektĞl, az alul – vagy túltápláltságtól.
A szoptatásnak nagy jelentĞsége van az anya-gyermek kapcsolat harmonikus alakulásában is.

Balogh Antalné
és
Lajkóné Lovai Éva
védĞnĞk

Gratulálunk!
2009. szeptember 3-án a Csongrád Megyei KözgyĦlés elnöke, Magyar Anna adta át a Csongrád Megyei KözgyĦlés
által alapított szakmai díjat, a Csongrád Megye Egészségügyéért Díjat.
Idén a díjat két személy kapta, az egyik személy Üllés község háziorvosa Dr. Joó András, aki ünnepélyes keretek
között vehette át az elismerést.

(A Csongrád Megye Egészségügyéért Díj annak az egyénnek és közösségnek adományozható, aki a megyében vagy a
megye érdekében a betegségek megelĘzése, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint az egészségügyi igazgatás területén
kimagasló eredményt ért el.)
Nagy Attila Gyula polgármester
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túrák a Mecsekben és a Máré várhoz, városnézés
Pécsen
(Székesegyház,
Cella
Septichora
Látogatóközpont
–
Ókeresztény
Sírkamrák,
Bányászati Kiállítás, Gázi Kászim pasa dzsámija, TVtorony, állatkert, Terrárium,
barlanglátogatás
Abaligeten, kalandozás a Mecsextrém Parkban,
sportolási lehetĘség, vetélkedĘ, sĘt az üllési iskola
pályázati úton szerzett új tanulói laptopjait is
kipróbálhatták a gyerekek. Útban hazafelé a siklósi
vár meglátogatásával búcsúztunk a MecsektĘl.
A csoport programjait 4 pedagógus szervezte: Ótott
Zsolt, Ótottné Vörös Zsuzsanna, Sápi Zoltán és Tóth
Katalin.
Minden bizonnyal maradandó emlék lesz az
együtt töltött 8 nap minden résztvevĘ számára, ehhez
hozzájárul a tábori munkafüzet is, valamint az, hogy
minden résztvevĘ megkapja a táborozáson készült
fotókat és filmfelvételt is.

„Integrációs nyári tábor"
Üllés és Forráskút Községek Társulási
Formában mĦködĘ iskolái részt vesznek az integrációs
felkészítési programban, mely a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetĦ (anyagilag rászoruló)
gyerekek hátránykompenzációját és iskolai sikerességét,
valamint késĘbbi társadalmi érvényesülési esélyük
növekedését célozza. Ennek köszönhetĘen az Oktatási
és Kulturális Minisztérium pályázatán sikeresen vettünk
részt, s mindkét település 4-7. évfolyamos tanulói közül
20-20 fĘ vehetett részt integrált keretek között történĘ
nyári táborozáson Sikondán. Az integráció ebben az
esetben azt is jelentette, hogy nem csak a hátrányos
helyzetĦ családok gyermekei vehettek részt a
programon, hanem a pályázati feltételeknek megfelelĘen
kevésbé rászoruló, tehetséges vagy éppen kiemelkedĘ
eredményeket elérĘ társaikkal együtt tölthettek el 8
napot a gyerekek. A pályázaton megszerzett 2 752 000
Ft biztosította, hogy valamennyi résztvevĘ ingyen
vehetett részt a programon.
Némi „hazaival” kiegészítve napi ötszöri
étkezést biztosítottunk a gyerekeknek, akik 6-10 ágyas
fürdĘszobás tábori épületekben lakhattak, erdei
környezetben.
A csoport különbusszal utazott a PécstĘl alig 20 km-re
lévĘ Sikondára, ahol bĘséges programkínálat várta a
gyerekeket. ÍzelítĘ a programokból: látogatás Mohácson
a történelmi emlékparkban,
személyiségfejlesztĘismerkedési
játék,
kézmĦves
foglalkozások,
néptánctanulás, strandolások Sikondán,

A táborozás nem jöhetett volna létre az Oktatási és
Kulturális Minisztérium és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium TámogatáskezelĘ Igazgatósága IT029/2009. számú támogatása nélkül.

Táborozás Sikondán

2009. július 31-tĘl augusztus 6-ig az üllési és forráskúti általános iskolások nyári
táborozáson vettek részt Sikondán.
Csütörtök reggel indultunk. Misi bácsi buszának csomagtartója saját csomagjainkkal és a
szülĘk által küldött „hazaival” már Üllésen majdnem megtelt, kicsit aggódtunk is, hogy a forráskúti
gyerekek hova pakolnak, de végül minden és mindenki felfért. Útközben megálltunk Mohácson a
Történeti Emlékparknál, ahol kopjafákat néztünk. Délután megérkeztünk szálláshelyünkre, a
sikondai gyerektáborba. 8-10 ágyas szobákban rendezkedtünk be. A tábor a domboldalba épült,
lépcsĘzetesen több szintre. A szintkülönbségeket nem mindig tudtuk sikeresen áthidalni, így szinte
mindenki szerzett sérüléseket a térdén meg a könyökén. Este sétáltunk a tavak körül,
megismerkedtünk a táborral és egymással. Hamar összebarátkoztunk a forráskútiakkal, sokat
fociztunk és kosaraztunk együtt. Pénteken délelĘtt a Melegmányi-völgyben túráztunk, délután
strandoltunk, este táncházban vettünk részt. Szombaton délelĘtt kézmĦves foglalkozás volt, délután
a Mecsextrém parkba mentünk, este számháborúztunk, aztán diszkóztunk. Vasárnap Pécsre
kirándultunk, elĘször az ókeresztény sírkamrákat néztük meg, aztán a Bányászati Múzeumba
látogattunk el. Utána a TV- toronyban ebédeltünk, majd az állatkertben sétáltunk. Este táncház
volt. HétfĘ délelĘtt a Máré -várhoz túráztunk, délután strandoltunk, este info-foglalkozáson vettünk
részt. Kedden az Abaligeti cseppkĘbarlanghoz kirándultunk, közben megnéztük az orfĦi tavakat,
délután kézmĦves foglalkozás volt, este farokháború (fogójáték). Szerdán reggel tartottuk az utolsó
kézmĦves foglalkozást. Ezeken a foglalkozásokon saját pólót festettünk, gyöngyöt fĦztünk, térfonást
készítettünk, nemezeltünk. Délután megint Pécsre mentünk várost nézni. ElĘször a Terráriumot
tekintettük meg, utána a székesegyházat, végül a Király utcában vásároltunk. Este táborzáró
vetélkedĘn vettünk részt az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatosan. Csütörtökön reggel búcsút
vettünk a tábortól, utána még ellátogattunk a siklósi várhoz, délután pedig hazautaztunk.
Rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak, köszönjük a lehetĘséget. A táborozók nevében:
Ótott Balázs
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EGÉSZSÉGVÉDELMI

KortárssegítĘk a Kistérségben

HÉT

Idén

szeptember 7-14-e között
került
megrendezésre
az
Egészségvédelmi Hét.
A korai idĞpont kitĬnĞ idĞjárással
párosult, a szĬrĞvizsgálati program jól
sikerült, a vizsgálatok
látogatottsága
maximális volt. Idén sikerült végre a
tüdĞszĬrĞ
vizsgálatot
a
héttel
összekapcsolni, ez a kapcsolat is emelte
az érdeklĞdés nagyságát.
Az Egészségvédelmi Hét szĬrĞvizsgálati
programját
több
rendezvény
is
színesítette, így például a Jóga Klub, a
Hangulatjavító
Est, a „Legvirágosabb
ház” és a „Legrendezettebb ház” díjátadó
ünnepség, a Reiki Klub, a Fitnesz Torna
és a Családi Nap is.
A hét sikeres lebonyolításához több
cég, szervezet, illetve magánszemély is
hozzájárult.
Köszönetet
mondunk
elsĞsorban Dr. Joó Andrásnak és Dr.
Csonka Erika háziorvosoknak, Balogh
Antalné és Lovai Éva védĞnĞknek,
Kolonics Máriának a Területi Gondozási
Központ vezetĞjének, Mihálffy Lászlóné
laborasszisztensnek, Nagy Róbertnek a
Déryné Kulturális Központ vezetĞjének és
a
szĬrĞvizsgálatokon
segédkezĞ
valamennyi
személynek.
Köszönetet
mondunk továbbá a Csongrád Megyei
KözgyĬlés Elnökének, az ÁNTSZ Délalföldi
Regionális
Intézete
Szegedi
Kirendeltségének, a Tesz-Vesz Közhasznú
Egyesületnek, a Máltai Szeretetszolgálat
Üllési csoportjának, a Móra-Vitál Eü-i Khtnek, a Szent Pál Patikának, Péter Mihály
üllési
zöldségkertésznek,
az
Üllési
Alkotóháznak, a Csigabiga óvodának, a
bordányi Margaréta virág és ajándék
üzletnek,
a bordányi ARO mini
vegyesbolnak, a bordányi
Berkenye
Cukrászdának,
és
az
alábbi
gyógyszergyártó cégeknek: a Sudocrem, a
HIPP GmbH&Co., a Sanofi Aventis, a
SANDOZ,Richter, Boehringer Ingelheim,
Pfizer,Krka, Astellas.
A hét vizsgálatain megjelentek és
kiszĬrt személyek számáról készítendĞ
mérleget
a
következĞ
lapszámban
olvashatják a Tisztelt Lakosok.

2009. májusában 32 órás kortárssegítĘ képzés indult a
kistérség településein. ÜllésrĘl 5 felsĘ tagozatos tanuló
vett részt a délutáni, játékos foglalkozásokon, amelyet
két pszichológus vezetett. Az alkalmakon önismereti,
kommunikációs és bizalomépítĘ gyakorlatokon
keresztül formálódott a gyerekek személyisége is.
A program nyáron is folytatódott egy 7 napos tábor
keretében, melyet Egyházaskozáron, Baranya megyében
tartottunk. A táborban több, mint 70-en vettünk részt a
kistérség
kilenc
településérĘl.
A
délelĘtti
foglalkozásokon
egyetemista
kortárssegítĘkkel
folytatódott a megkezdett képzés, saját élményĦ
csoportokban vettek részt az általános iskolások, sokat
játszottak, beszélgettek a fiatalokkal. /A csoportvezetĘk
naponta szupervízión vettek részt, amit pszichológus és
ifjúságsegítĘ pedagógus tartott számukra, ezzel is
garantálva a magas színvonalú szakmai képzést./
A délutáni és esti programok a kikapcsolódás jegyében
zajlottak:
x részt vettünk holdfénytúrán, amit egy helyi
vadász vezetett hegynek fel és le,
x állomástúrán, ahol tíz állomáson át, különbözĘ
típusú
feladatokat
kellett
megoldani:
rovásírással leírt idézetet felolvasni, verset
tanulni, szólásokat gyĦjteni, activitizni , rajzolni
és énekelni.
x Batikoltunk, bĘrbĘl és gyöngybĘl ékszereket
készítettünk.
x Méhészkedtünk, lovagoltunk, a szomszéd
település tájházában megismerkedtünk a
környék régmúltjával és népi hagyományaival.
x Augusztus 20.-án rögtönzött színi társulatunk
István király életérĘl mutatott be jeleneteket,
aztán tĦzi játékkal kedveskedtek a szervezĘk.
x Voltunk a Mecsextrém parkban, ahol az alpesi
kötélpályával ismerkedtek meg közelebbrĘl az
érdeklĘdĘk, lehetett bobozni, csúszdázni is.
A tábor végén – a kissé elfáradt gyerekek- tanúsítványt
kaptak a képzésen és a táborban való sikeres
helytállásért. A program egésze 2010 szeptemberéig
tart, és TÁMOP pályázati támogatásból valósul meg.
SzeptembertĘl kortárs
segítĘként kezdte a tanévet:
Ábrahám Karola,
Berkó Dominka,
Bíró Viktória,
Horváth Amanda
és
Papp Renáta.

Nagy Attila Gyula polgármester

Tóth Erika
családgondozó
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csoport hírei:
A kiscsoportos Mackó csoport, középsĘs lett mára,
Mosolyogva jöttünk a szép felújított óvodába.
Frissen meszelt falak, szép új bútor várt ránk,
Boldogan vettük birtokba a mi csoportszobánk.
A nyári élményeket nem gyĘztük sorolni:
”de jó is volt a Balatonba pancsizni….”
„megmásztunk egy nagy hegyet…”
„a mamánál aludtunk..”
Élmények sokaságát mind végig hallgattuk.
A jó idĘt kihasználva, az udvaron sokat játszunk,
S közben a kicsikre is nagyon vigyázunk!

csoport hírei:

csoport hírei:
Szeptember 11-én az Anyatejes világnap
alkalmából néhányan közülünk verssel
köszöntötték az anyukákat a kisóvoda
foglalkoztatójában.
Az egészségvédelmi hét keretében egészségesebben
táplálkoztunk, több gyümölcsöt és zöldséget
fogyasztottunk a szülĘk jóvoltából. Ezúton
szeretnénk megköszönni minden szülĘnek a
behozott sok-sok finom zöldséget és gyümölcsöt.
Szeptember 17-én vetélkedĘt tartunk, ahol az
egészséges táplálkozásról, testmozgásról,
testápolásról szóló ismereteinket oszthatjuk meg
vendégeinkkel.
BölcsĘde:
A szeptember nagy változást hozott a
gondozónĞk és a gyermekek életében. Mi, gondozónĞk
elengedtük az elmúlt években szívünkhöz nĞtt 13
gyermeket az óvodába és a bölcsĞdébe maradt 6
kisgyermek mellé, már 4 új kispajtás ékezett. Az elejében
még vigasztalásra szoruló gyerekek arcára már könnyen
mosolyt tudunk csalni a sok-sok játékos mondókával.
ÉrdeklĞdve figyelik a meséket és kézügyességüket
próbálgatják a gyurmázások és az Ğszi témájú képek
ragasztása közben.
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Pitypangjaink középsĘ-nagycsoportosok
lettek. Szeptember elején már a
megújult csoportunkban játszhattunk,
fogadhattuk az új gyermekeket. A
kezdeti félénk csöndes nézelĘdést
gyorsan felváltotta az élénk
játéktevékenység és bizony bele tellett 2
hétbe is, mire felelevenedtek a már
megtanult szabályok, és a
szokásrendszer betartására sem kellett
annyit figyelmeztetni. Az
egészségvédelmi hét keretében rengeteg
zöldséget-gyümölcsöt fogyaszthattunk.
Az óvodánkról bĘvebb információkhoz
juthatnak a www.üllés.hu honlapon.

csoport hírei:
2009 szeptemberében 24 gyermek érkezett
hozzánk, majd késĞbb még 3 gyermekkel
növekedett létszámunk.
Néhányan még nehezen váltak el
anyukájuktól, de a legtöbben érdeklĞdve
jöttek be a megújult kiscsoportba. Az elsĞ
idĞszak a beszoktatás jegyében telik,
kedvenc tevékenységünk a gyurmázás, a
kirakózás, a babakonyhában fĞzĞcskézés,
az udvaron pedig a hintázás és a
homokozás.
Az egészségvédelmi hét alkalmából hozott
gyümölcsökért, zöldségekért köszönet a
szülĞknek!
A Mazsola csoportról fényképeket,
információkat bĞvebben a
www.mazsolacsoport.mlap.hu oldalon
találhatnak.
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Meghívó

Dalos találkozó

Szeretettel meghívom a település
nyugdíjas, „szépkorú” lakóit az

Az üllési Estike Népdalkör szeretettel meghívja a
falu lakosságát az
II. TERÜLETI DALOS TALÁLKOZÓJÁRA.

„IdĘsek Világnapja”

A dalos találkozó ideje: 2009. október 3-a
(szombat) 9-13 óráig
Helye: Déryné Kulturális Központ Közösségi Ház
(Felszabadulás utca 48)
Juhari László
kórus vezetĘ

alkalmából

október 7-én (szerdán) 17 órakor

Farkas Györgyné
dalköri elnök

Nagy Róbert
Déryné Kulturális Központ
Közösségi Ház
vezetĘje

a Déryné Kulturális Központ
Közösségi Házban
megrendezésre kerülĘ
ünnepségre.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az 1971/1979-es évfolyam volt diákjainak, hogy fiunkról
megemlékeztek a 30 éves osztálytalálkozójukon.
Dobai Antal és családja

PHOENIX Emergé SE. Túraszakosztálya
Kerékpáros Túrát Szervez
2009. október 4 – én /vasárnap/
8 órától délután 16 óráig.

MÓRAHALOM – NAGYSZÉKSÓSTÓRA
Útvonal:
Üllés – Bordány – Zákányszék – Mórahalom – Nagyszéksóstó
A túrát mindazoknak ajánljuk, akik szabad idejüket, remélhetĘleg kellemes Ęszi napon mozgással,
kerekezéssel, szívesen eltöltenék.
A táv hossza. 26 km 2 óra /vissza is ennyi/
Üllés – Bordány – kerékpárúton /6 km/, Bordány – Zákányszék közúton /7km/, Zákányszék – Mórahalom közúton
/8km/, Mórahalom – Nagyszéksóstó kerékpárúton /5km/.
Az utat kisebb pihenĘkkel – TúravezetĘvel – kerekezzük végig, és Nagyszéksósra érve, a szabadidĘközpontban
pihenésre, étkezésre a Bivalyrezervátum megtekintésére lesz alkalom.
Felszerelés: esĘkabát, /ha van sárga mellény/ tízórai, csoki, gyümölcs, szomjoltó és jó kerékpár.
Túrára gyülekezés: Üllés – Déryné Kulturális Központ elĘtt
7 óra 30 perctĘl - 8 óráig.
Túráról érdeklĘdni:
Déryné Kulturális Központban 06-30/506-3159 ill.
Horváth Sándor túravezetĘnél 06-30/639-2233 telefonon.
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„Az egyik legmélyebb titka az életnek,
hogy a legértékesebb tetteink azok, amelyeket
másokért teszünk"
(Lewis Carroll)
-

-

Együtt Egymásért!

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy Márió Atya – OKTÓBER 10-én ismételten ellátogat hozzánk. A nap programjai
között szerepel: délelĞtt 10 órától gyerekeknek labdajátékok, vetélkedĞk a Templomkertben, lelki beszélgetés az Atyával.
Terveink szerint a játékos vetélkedĞk lezajlása után egy kis zsúrparti áll a résztvevĞk rendelkezésére.
Ígéretünkhöz híven a mozgásában korlátozottak részére, a parkolóból a templomba való bejutáshoz a kocsi a két ajtó
között megtalálható lesz.
Október 17-én (szombaton) 8 órától kezdĞdĞ templomtakarításra minden szorgos kézre számítunk. (kéziszerszámokat és
takarítást segítĞ eszközöket szíveskedjenek magukkal hozni)
Köszönetet szeretnénk mondani a technikai csoportnak, azért hogy a füvet minden hónapban kétszer lenyírták.
Szintén köszönetet mondunk Rácz Attila festĞcsapatának azért, hogy a templom kerítését lefestették.

Egyházi közlemények
Kedves Hívek, Tisztelt Lakosság!
Egy pár gondolatban szeretném az elmúlt néhány hónap eseményeit közölni.
Bizonyára némi kis változás észlelhetĞ településünk egyik közös tulajdonának rendezettségében és
szépítésében. Mindez a lakosságnak és hívĞ embertársainknak köszönhetĞ.
A változásokat néhány pontban szeretném felsorolni, melyek a következĞk:
- öntözĞberendezés
- fĬvetés, virágosítás,
- mellékhelyiségek felújítása, ajtóik cseréi,
- garázsajtó, illetve az összes kapu felújítása és lefestése
- belsĞ átalakítás a templomban:
egyenlĞre kettĞ darab ablak szúnyoghálóval és nyitó-bukó funkcióval lett ellátva, mely
elviselhetĞbbé teszi a nyári, meleg idĞszakot.

Mindezek a munkafázisok részben az egyházközösség bevételébĞl, részben pedig az Együtt-Egymásért
szervezet gyĬjtésébĞl valósultak meg.
Itt szeretném tudatosítani a lakossággal, hogy az egyháznak önmagát kell tudni fenntartani, mely
mindennemĬ kiadásokra vonatkozik.
Jómagunk is tudhatjuk azt, hogy ha lakásunkat nem gondozzuk elĞbb-utóbb lelakottá válik. Akkor jönnek
azok a mondások, hogy „még a háza körül sem tud rendet tartani!!!”
Településünk temploma minden olyan ember tulajdona, aki magáénak érzi. Nem kell megijedni, még
senkit sem tiltottak ki a bemenetelétĞl! Szeretném, ha minél több embertársunkkal tudnánk találkozni az
épületben, vagy annak udvarában közös céllal és hittel. Ez az utóbbi csak abban az esetben fog sikerülni,
ha saját magunk lelki és testi megnyugtatásáért jövünk el ide, nem pedig környezetünk véleményezésére
és kritizálására.
Viselkedjünk úgy, ahogy azt másoktól elvárjuk, és visszhangozzon hangos imáinktól, énekléseinktĞl
gyönyörĬ, hatalmas templomunk.
Itt szeretném a szülĞk és nagyszülĞk segítségét kérni a gyerekek misén, ministrálásokon való
részvételének ösztönzésére. SĞt az sem baj, ha együtt énekelünk velük.
Minden hónapban a legtöbbet ministráló és evangéliumot felolvasó ifjoncokat különféle meglepetésekkel
fogjuk díjazni.
Ne csak gyermekeinket ösztönözzük, hanem mutassunk példát, melyre kiváló alkalom templomunk
külsĞ és belsĞ nagytakarítása, melyre OKTÓBER 17-én (szombaton) 8 órától kerül sor – ahová szeretettel
várunk minden olyan lelkes hívĞt, aki érez magában annyit, hogy bármit is tegyen lelkünk közös
épületéért.
Köszönöm, hogy idĘt szánt közlendĘim elolvasására!

Farkas Attila Paragi Éva
Üllés Egyház Község Gondnoka
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OKTÓBER havi orvosi ügyelet
1-e csütörtök
2-a péntek

16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Joó András
2-a péntek délután 17 órától - 5-e hétfĘ reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.

5-e
6-a
7-e
8-a
9-e

hétfĘ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Joó András
Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba
9-e péntek délután 17 órától - 12-e hétfĘ reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.

12-e hétfĘ
13-a kedd
14-e szerda
15-e csütörtök
16-a péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
Dr. Joó András
16-a péntek délután 17 órától - 19-e hétfĘ reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2

19-e hétfĘ
20-a kedd
21-e szerda
22-e csütörtök

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig

Dr. Joó András
Dr. Joó András
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
22-e csütörtök 17 órától - 26-a hétfĘ reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.

26-a hétfĘ
27-e kedd
28-a szerda
29-e csütörtök
30-a péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Joó András
30-a péntek délután 17 órától - október 2-a hétfĘ reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.

FIGYELEM: Hétköznap 17 órától másnap reggel 7 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon reggel 7 órától másnap
reggel 7 óráig a Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2
Az esetleges változások miatt tévedések elkerülése érdekében kérjük, vegyék figyelembe a rendelĘnél lévĘ kiírásokat is!
Köszönjük.
Az orvosok elérhetĘségei:
Dr. Csonka Erika:
282-052,
Dr. Joó András :
282-007,
Dr. Vereczkey Csaba: 287-034,

06/30/362-8459, 582-417
06/30/9282-007
06/30/9952-023
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Érettségi akár két év*
alatt is!
Gimnáziumi osztályainkban,
esti tagozaton heti
2 délutáni
elfoglaltsággal (*meglévĘ képesítés
beszámításával).A beiratkozottak 99%-a sikeres
érettségi vizsgával zárta a tanulmányait.
A felsĘfokú intézményekbe jelentkezett diákok
100%-a felvételt nyert.
Diákigazolvány, családi pótlék igényelhetĘ!

BALI 23 ÉTTEREMBĝL
ELėFIZETÉSES EBÉD RENDELHETė

ÉrdeklĘdni:
Móra Ferenc ÁMK
6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.

550,- Ft/ adag
Telefon:
06-30-632-57-98

Tel.: 62/281-059, 62/648-228
www.delfikoronaja.hu

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

AKCIÓ
MOST KÖSSE MEG lakásbiztosítását a Groupama
Garancia Biztosítónál.
Akár 40 % extra kedvezménnyel
- a piacon egyedülálló szolgáltatás a
hosszantartó keresĘképtelenség, vagy
munkanélküliség idejére szóló díjfizetés
átvállalással,
- elveszett okmányok, bankkártyák pótlási
költség megtérítéssel
További szolgáltatások:
- megtakarítások,
- befektetések,
- hitelek díjtalan ügyintézése

Bali 23 Étterem,
Üllés, Felszabadulás utca 23.
Állatorvosi ügyelet
Rendelési idĘ: hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az
Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti Állatorvosi RendelĘnél
Egyéb idĘpontokban telefonos elérhetĘség biztosított
(Dr. Papp Zalán: 30/239-2996, 20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfĘ reggel 6 óráig
Október 3-4.
Dr. Papp Sándor
30/487-9805
Október 10-11.
Dr. Hursán Mihály 30/998-6139
Október 17-18.
Dr. SzĘke Csaba
30/324-5032
Október 23-25
Dr. Papp Zalán 20/973-9149, 30/239-2996
Október 31. november 1.
Dr. Sugataghy Ferenc
464-265 vagy 492-128

Ingyenes árajánlat akár az Ön otthonában is.
Hívjon bizalommal
Császár Béláné - 30/427-0584

EsküvĘ
A
boldog
pár
legszebb
pillanatainak
megörökítését vállalom, melyek felejthetetlenné
teszik ezt a szép napot:
-

elĘkészületek,
beállított képek a pár által választott
helyszínen,
polgári szertartás,
egyházi szertartás,
vacsora alatti képek,
menyasszony- és menyecsketánc.

3. (szombat)
6. (kedd)
10. (szombat)
13. (kedd)
17. (szombat)
20. (kedd)
24. (szombat)
27. (kedd)
31. (szombat)

Kérésre e-mailen pár perces zenés összeállítást
küldök
korábbi
képekbĘl.
Email
cím:
nemlasep@freemail.hu, tel.: 06 303 554 807.
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Alkotóház
Október havi program
Terménykép készítés
PaprikafĦzés
Töklámpa készítés
Anyag elĘkészítés
Nyári élmények képekben
Baba készítés
MadáretetĘ készítés
Emlékezés virágai csokorba kötve
A foglalkozás elmarad
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2009. évi virágos és rendezett házak versenye - Díjátadó ünnepség
A „Virágos házak” és „Rendezett házak” díjátadó ünnepség megrendezésére szeptember 9-én - 16 órai kezdettel, a
Hangulatjavító Est elĘtt - került sor.
Idén egy háromtagú újszentiváni bizottság értékelte az ingatlanok virágosítását és rendezettségét. Ezáltal minden
utcát és dĦlĘt végigjárva választották ki a „Legvirágosabb ház”-akat és a „Legrendezettebb ház”-akat.
Az értékelĘ bizottság által kiválasztott ingatlanok tulajdonosainak az oklevelet és díjakat - ünnepélyes keretek között
- Nagy Attila Gyula polgármester adta át.

A díjazottak névsora:
Virágos házak
kategóriában
Kossuth dĦlĘ (22)
Árpád dĦlĘ (48)
PetĘfi dĦlĘ (139)
Ady Endre utca (11)
József Attila utca (20)
Erkel Ferenc utca (15)
Móra Ferenc utca (2)
Huszár utca (12)

Borbély Sándor
Kisguczi Tibor
Éles Katalin
Zádori Lajosné
Szekeres Mihály
Zámbóné Franek Mária
Zsemberi István Vince
Forrai Zoltán

Dózsa György utca (74)

Huszár József

Hámán Kató utca (45)
Wesselényi utca (24)
Székely utca (9/b)
Erdélyi utca (47)
Fehérvári utca (31)
Fogarasi utca (14)
Radnai utca (15)

Berta Pálné
Kálmán Ferencné
Gyuris Gézáné
Ungi Jánosné
Soós Róbertné
Dudás József JenĘ
Szoboszlai Levente
Géza
Soós Elemér
Csóti Vilmos
Ocskó Lajos
Juhász József
Gyuris Sándor
Hódi Zoltán
Simon Györgyné
Kurucz Mihályné
Gombos Géza
Ocskó Katalin Ilona
HegedĦs Csaba

MezĘ Imre utca (9)
PetĘfi Sándor utca (12)
Arany János utca (26)
Gorkij utca (2/A)
Ruzsai utca (33)
Felszabadulás utca (61)
Jókai utca (18)
Makarenkó utca (2)
Vásártér utca (15)
Partizán utca (4)
Víztorony utca (4)

Név

Rendezett házak
kategóriában
Kossuth dĦlĘ (19/A)
Árpád dĦlĘ (49)
PetĘfi dĦlĘ (20)
Ady Endre utca (1)
József Attila utca (12/a)
Erkel Ferenc utca (10)
Móra Ferenc utca (96)
Huszár utca
Dózsa György utca
(104)
Hámán Kató utca (46)
Wesselényi utca (34)
Székely utca (37)
Erdélyi utca (52)
Fehérvári utca (45)
Fogarasi utca (28)
Radnai utca (10/1)
MezĘ Imre utca (36)
PetĘfi Sándor utca (11)
Arany János utca (18)
Gorkij utca (5)
Ruzsai utca (16)
Felszabadulás utca (55)
Jókai utca (4)
Kiss utca (23)
Makarenkó utca (15)
Víztorony utca (12)

Név
Dudás Dániel
Juhász János
Forrai Péter
Sipos Vilmos Istvánné
Szunyogh József
Jernei János Ferenc
Zsikó László
Coop boltot
üzemeltetĘ:
Zádori Antalné
Fábián Szilveszter
Kertész-Farkas Csaba
Huszár Sándor
Czékus Endre
Dávid János
Bodoczki János
Dudás Zsolt
Egri Zoltánné
Busa Mihály
Maróti Zoltán
Patik Imre
Busa Zoltán
Gábor Istvánné
Babarczi János
Kádár-Németh Kálmán
Kóbori-Kovács Béla
Gyuris Krisztián
Dobi Zsolt

A zsĦri különdíjat is megállapított, melyet idén Rácz Józsefné Üllés Arany János utca 10. szám alatti lakos kapott.
Az önkormányzat fontosnak tartja zöldterületei,
parkjai rendben tartását, virágosítását.
Ehhez a programhoz sokan csatlakoznak, köztük az
ingatlantulajdonosok, vállalkozások, és azok, akik
munkájukkal és akár anyagilag is hozzájárulnak ahhoz,
hogy településünk arculata egyre szebb legyen.
Idén a támogatóinkat is köszöntöttük. Külön köszönetet
mondunk Czakóné Dudás Mónikának, Sári Istvánnénak,
Simhercz Zoltánnénak és Tóth Lászlónak.
Dr. Sugár Anita jegyzĘ
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Gondolatok a barátságról…….
„A barátság elsĞ törvénye ez: barátainktól tisztességes dolgot kérjünk,, s barátság címén csak tisztességes dolgot tegyünk.”
„Életünk során annyi mindennek kell lennünk, annyi különféle ember számára, de a barátaink elĞtt önmagunk lehetünk.”
„Az igazi barátság olyan, mint a jó egészség, ritkán ismerjük az értékét azelĞtt, hogy elveszítettük volna.”
„Életünk, céljaink és tapasztalataink, olyan szorosan egymásba fonódtak, hogy most, elválasztva egymástól, hiányosnak
érezzük magunkat.”
„Légy lassú, amikor barátot választasz, és még lassúbb, amikor változtatsz.”

CSALÁDI ESEMÉNYEK Üllésen
Születési hírek

Horváth Imrének és Vass Editnek július 31-én – Kristóf nevĦ,
Sztarek Zoltánnak és Bendesi Ágnesnek augusztus 2-án – Fanni,
Héjja Lászlónak és Kocsis Beátának augusztus 10-én – László Sándor,
Varga Mihálynak és László Ibolyának augusztus 24-én – Klaudia nevĦ
gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

Házasságkötési hírek
Nagy Zoltán szegedi és Rácz Anett üllési lakosok augusztus 8-án,
Dudás Endre és Péter Katalin üllési lakosok augusztus 9-én,
Gyuris Imre zsombói és Farkas Tamara üllési lakosok augusztus 29-én,
Takács Gábor zánkai és Zádori Kitti üllési lakosok szeptember 12-én
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Halálozási hírek

Bálint Sándorné (szül: Zádori Erzsébet) július 24-én,
Pataki István Jánosné (szül: Tóth Klára) július 25-én,
Soós Vendelné (szül: Maróti Anna) augusztus 10-én,
Zámbó Jánosné (szül: Szécsi Julianna) augusztus 14-én elhalálozott.
Maróti József augusztus 17-én,
ėszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
ÜLLÉSI KÖRKÉP
Kiadja: Üllés Község Polgármesteri Hivatala
6794 Üllés, Felszabadulás u. 40.
FelelĘs kiadó: Nagy Attila Gyula
SzerkesztĘség: 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40 62/282-122
FelelĘs szerkesztĘ: Dr. Faragó M. Judit
Nyomdai Kivitelezés: s-Paw Bt. 6794 Üllés, MezĘ Imre u. 7.
FelelĘs vezetĘ: Szabó Erik

Üllés Község KépviselĘ- Testületének lapja
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