2010. augusztus

XVI. évfolyam 8. szám

MEGNYÍLT AZ ÚJ DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
KEDVES ÜLLÉSIEK!
A település életének egy fontos pillanatához érkeztünk, hiszen
átadásra került a tartalmilag és külsőleg teljesen felújított Déryné
Kulturális Központ. Az új intézmény új szolgáltatásokkal, és nagyobb
kapacitással várja a lakosságot. Kialakításra került egy nyugdíjas
klubterem, olvasóterem, kiállító terem, valamint felújításra került a
nagyterem, a konyha és kialakításra került több női- és férfimosdó
az épületben. Hosszú várakozás és nagyon sok munka előzte meg
ezt a pillanatot, de megérte ennyi időt várni, mert az eddig 6 sikeres
pályázaton felül, a több mint 3 és fél év munkáján túl egy olyan épületkomplexumot adhatunk át, amely községi, sőt megyei szinten is,
elmondhatjuk: egyedülálló.

ÚJ NÉV – ÚJ ARCULAT:
DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
Az új intézmény helyén nem a régi Művelődési Ház működik,
ezt mutatja a szerkezeti megújulás is: egy információs központ lett
kialakítva a Könyvtár felöli épületszárnyban, ami az útbaigazítást,
ügyintézést, információszerzést segíti. Egy egyedi logót (emblémát)
is kapott a Központ, amit hivatalos leveleken, programkínálatokon,
beszámolókon láthatunk majd. A külsejében megújult Kulturális
Központ színes programokkal, új kulturális eseményekkel, rendezvényekkel, tanfolyamokkal, közösségi programokkal várja vendégeit,
ezzel élettel töltve meg a korszerű és modern épületkomplexumot.

BOHN JÓZSEF TEREM
Amikor az épület kivitelezés alatt állt sokat gondolkoztam azon,
hogy az új külső arculat, logó mellett mivel lehet igazán különlegessé
tenni az épületet. Akkor eszembe jutott az az ember, akinek Üllés
az akkori Árpádközpont sokat köszönhet, hiszen országos szinten is
elismert volt gazdasága, szakmai tapasztalata. Az ötvenes évek politikai üldöztetései miatt mégis térdre kényszerítette az akkori hatalom, kuláksorba taszították, földjeit államosították, a Bohn gazdaság
épületeit lebonttatták. Később annak tégláiból épült meg a Déryné
Kultúrotthon. Most, 60 évvel később úgy döntöttünk, hogy elismerésünket kifejezve, Bohn József nevét adjuk az épület legimpozánsabb
termének – a nagyteremnek, ezzel is tisztelegve a falu valaha élt
egyik legnagyobb emberének.
A Kulturális Központ átadását 2010. augusztus 5-én tartottuk,
ahol több száz érdeklődő mellett több országgyűlési képviselő, és a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke is részt vett. Az épületet meghívásomra Tállai András a Belügyminisztérium önkormányzatokért
felelős államtitkár adta át, aki későbbi támogatásáról is biztosította
településünket.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Fotók: Seres Attila
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NYÁRI NÉPTÁNCTÁBOR AZ ERDEI ISKOLÁBAN
Az idén augusztus elején került sor a már szokásossá vált
néptánctáborunkra. A létszámunk nem csökkent a tavalyihoz képest.
Sőt! (Sokan voltak olyanok, akik más településről érkeztek.) Az akkori rekordot most is sikerült néhány fővel túlszárnyalni.
Legtöbben a legkisebbek, az alsósok voltak, akikkel az idén hárman foglalkoztak, Erdélyiné Dudás Anita, Kiss Ilona és Péterné Juhari
Ágota. A tanult táncanyag Bodrogközből, Cigándról való volt.
A felső tagozatosok Madocsai táncanyaggal ismerkedtek Nagy
Márta és Nagy Róbert vezetésével. A legnagyobbak Erdély legszebb
és talán legnehezebb táncát a Kalotaszegi anyagot próbálták elsajátítani Zádori Zsuzsanna és Ótott Zsolt segítségével.
A tanítást követően természetesen jutott idő az egyéb szabadidős foglalkozásokra is: fürdőzés Kiskunmajsán, irányított éjszakai
túra, vetélkedők és különböző játékos feladatok, valamint a csapat
részt vett a Déryné Kulturális Központ avatóünnepségén is. Vendég
volt a Homokhát Tv. stábja is.
Ezeknek a programoknak, illetve az étkezéseknek a zavartalan lebonyolításában óriási segítséget nyújtott Ótottné Vörös Zsuzsanna.
A tábor zárásaként egy bemutatóval kedveskedtek a gyerekek
és az oktatók a szülőknek, bízva abban hogy jövőre újra együtt tölthetnek majd egy hetet hasonló, vagy több még élménnyel és tánctudással gazdagodva.

A szervezők köszönetet szeretnének mondani a szülőknek hogy
különböző zöldségekkel, gyümölcsökkel ajándékozták meg őket.
Nagy segítség volt a Maróti Heg-Szi Kft. mindennapi szóda és szörp
felajánlása a szomjoltásban. Az étkezések biztosításában pedig köszönet illeti a Kis-COOP üzlet vezetőjét Fodorné Bodrogi Juditot,
valamint az Önkormányzati konyha dolgozóit és a szállításban a
Gondozási Központ alkalmazottait. A technikai csoport tagjai pedig
a megfelelő táncterek kialakításával segítettek.

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM ÜLLÉSEN
Az üllési önkormányzat ismét meghirdeti a helyi Virágos Magyarországért
mozgalmat. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is minden utcában 1 „Legvirágosabb
ház” és 1 „Legrendezettebb ház” cím kerül kiválasztásra. A bíráló bizottság tagjai
Zsombóról érkeznek és várhatóan augusztus végén, szeptember elején fogják körbejárni a települést.
A „Legvirágosabb ház” és „Legrendezettebb ház” címet az ingatlan-tulajdonosok
– ünnepélyes keretek között az Egészségvédelmi Héten vehetik majd át.
Nagy Attila Gyula
Polgármester
fotó: Seres Attila
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
2010. október 3-án kerül sor a települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési tagok választására.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi
önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításairól szóló 4/2010. (VII. 16.) KIM rendeletben
az alábbi választási határidők kerültek megállapításra:
– a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőket, ajánlószelvényeket a választópolgároknak: 2010. augusztus 16-a és augusztus19-e között kell megküldeni,
– a névjegyzéket 2010. augusztus 18-a és augusztus 22-e
között kell közszemlére tenni. A névjegyzékből való kihagyás, törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt: 2010. augusztus 18-tól
augusztus 22-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani.
Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az
legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen az illetékes helyi
választási irodához. Igazolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16 óráig
lehet kiadni.
A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban.
Jelöltet bejelenteni legkésőbb 2010. szeptember 3-a 16 óráig
lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál.Önkormányzati képviselői jelöltséghez a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok 1 %-ának, polgármesteri jelöltséghez a településen lakóhellyel
rendelkező választópolgárok 3 %-ának ajánlása szükséges.

A választópolgárok száma Üllésen 2624 fő. A képviselői jelöltséghez 27 db, a polgármesteri jelöltséghez 79 db kopogtatócédulát kell összegyűjteni, és a Helyi Választási Irodába leadni.
Üllés községben a megválasztható önkormányzati képviselők
száma: 6 fő.
A választással, jelöléssel kapcsolatos információkat, tájékoztatókat, nyomtatványokat a www.ulles.hu honlapon az ”Önkormányzati Választás – 2010” link alatt találhatnak.
Ezúton kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a határidőket minden esetben tartsák be!
Dr. Sugár Anita
jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

RENDŐRSÉGI HASZNOS INFORMÁCIÓK
JÓ, HA TUDJÁK A KÖVETKEZŐKET:
A 107-es és a 112-es segélyhívó telefonszámok, úgy kerültek
kialakításra, hogy időrendi sorrendben egymás után teszi az Önök
hívásait, tehát ha a tárcsázást követően azonnal nem veszik fel a
telefont, ez azt jelenti, hogy a segélyhívást fogadó személy éppen
mással beszél! Ezért kérjük, legyenek türelemmel, mindenképpen
fogják fogadni hívásaikat!
Bármilyen segélyhívó számot tárcsáznak, fontos, hogy elmondják nevüket, elérhetőségüket, gyorssegély esetén a helyszínt, ahol
az esemény történt, minden körülményt, amit éppen látnak és észlelnek! A hívást fogadó személy kérdezhet Önöktől, mely adatok talán
feleslegesnek tűnhetnek, de ezek csak azt a célt szolgálják, hogy a
megfelelő szakképzettséggel rendelkező kolléga, a szükséges felszereléssel jelenjen meg a helyszínen!
Az összes segélyhívó telefonszám, tehát a 104, a 105, a 107 és
a 112 ingyenesen hívható segélykérő számok!
A 112-es segélykérő szám mobiltelefonról SIM-kártya nélkül is
hívható!
A 112-t akkor érdemes tárcsázniuk, ha a látott körülményeket
észlelve, nem tudják eldönteni, hogy melyik segítségnyújtó szervet
hívják! Ez a telefonszám a Rendőrség épületeiben kerül fogadásra!

Bejelentéseiket, feljelentéseiket írásban, otthon megírva is benyújthatják a területileg illetékes Rendőrőrsre vagy Rendőrkapitányságra! Feljelentésük tartalmazza az esemény leírását, mikor és hol
történt, továbbá kár esetén a lopási és rongálási kárt összegszerűen
tüntessék fel! A feljelentés végére írják rá, hogy otthonukban készítették azt el!
A település körzeti megbízott rendőrei Fehér Szabolcs rendőr
zászlós és Csillag Zoltán rendőr főtörzsőrmester, akik szívesen
állnak rendelkezésükre, nyugodtan forduljanak hozzájuk bizalommal!
Elérhetőségük a következő: 06-20/209-53-03
A Mórahalmi Rendőrőrs őrsparancsnoka Köles Attila rendőr őrnagy minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 14:00 és 16:00
óra között.
Vigyázzanak magukra és értékeikre!
Pópity Beatrix rendőr zászlós
Mórahalmi Rendőrőrs
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SZEPTEMBER HAVI ORVOSI ÜGYELET
1. szerda
2. csütörtök
3. péntek

16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika

3-a péntek délután 17 órától – 6-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
6. hétfő
7. kedd
8. szerda
9. csütörtök
10. péntek

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

Dr. Joó András
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika
Dr. Joó András
Dr. Vereczkey Csaba

10-e péntek délután 17 órától – 13-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
13. hétfő
14. kedd
15. szerda
16. csütörtök
17. péntek

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

Dr. Csonka Erika
Dr. Joó András
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Joó András

17-e péntek délután 17 órától – 20-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2
20. hétfő
21. kedd
22. szerda
23. csütörtök
24. 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

24-e péntek délután 17 órától – 27-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
27. hétfő
28. kedd
29. szerda
30. csütörtök

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

Dr. Joó András
Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika

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 rendelőnél lévő kiírásokat is!
Köszönjük.
Az orvosok elérhetőségei:
Dr. Csonka Erika: 282-052, 06/30/362-8459, 582-417
Dr. Joó András: 282-007, 06/30/9282-007
Dr. Vereczkey Csaba: 287-034, 06/30/9952-023
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„AS-PIRIN”
NEM VÁRT VENDÉGEK A HAJBAN…
NEM VÁRT VENDÉGEK A HAJBAN…

HOGYAN KEZELJÜK A TETŰFERTŐZÉST?

A fejtetű jelenlétét legtöbbször akkor vesszük észre, amikor a
gyerek már feltűnően vakargatja a fejét. A felismerést követően sok
szülő nem érti, hogy az ő ápolt, gondozott hajú gyermekénél hogyan
fordulhatott elő a fejtetvek megjelenése. Szégyenkeznünk azonban
nem kell, hiszen a fejtetvesség kellemetlen dolog, de önmagában
nem veszélyes. Jó, ha tudjuk, a fejtetvek előfordulása elsősorban
gyerekközösségekben (óvodák, iskolák) gyakori, a sűrű fejvizsgálások és a rendszeres hajmosás ellenére is.

A fejtetvek egyre ellenállóbbá válnak az egyféle összetevőt tartalmazó készítményekkel szemben. Azonban a többféle, természetes
összetevőt tartalmazó szerekkel szemben sokkal kevésbé alakul ki
rezisztencia. Fontos tudni, hogy a teljes tetűirtáshoz legalább két alkalommal kell kezelni a hajat, bármilyen készítményt is használunk.
Ennek az oka az, hogy a fejlődő lárvákat tartalmazó peték burka igen
ellenálló, így nehezen jutnak át rajta hatóanyagok. Ezek a kezelést
,,túlélő” lárvák miután kikeltek, második kezelés kezelés során pusztulnak el. Mivel a petékből általában 9 nap elteltével kelnek ki a fejtetvek, ezért célszerű a második kezelést 10 nap elteltével elvégezni. A
sampon bőrgyógyászatilag tesztelt, ápolja és kíméli a fejbőrt. Hatása
tudományosan igazolt, gyors és egyszerű használatot tesz lehetővé.

NÉHÁNY FÉLREÉRTÉS A FEJTETVESSÉGGEL KAPCSOLATBAN:

MIT KELL TUDNUNK A FEJTETVEKRŐL?

– Bárki elkaphatja a fejtetvességet, függetlenül a haj hosszától
és annak ápoltsági fokától.
– Az egyszerű sampon rendszeres használata nem jelent biztosítékot a fejtetvek távoltartására.
– A fejtetveket és petéket nem lehet egyszerűen kifésülni, csak
speciális tetűfésűvel.
– A fehér színű serkékből már kikeltek a tetvek, így csak ezek
eltávolítása nem elég a tetvetlenítéshez.
– A fejtetvek előfordulása nem csak a téli hűvös időszakban jellemző, ezek az apró élősködők nem várt vendégek lehetnek a teljes
év során.

A fejtetű kizárólag az emberen él. Fejről fejre akkor terjed, amiBalogh Antalné
kor a hajunk, ha még rövid időre is, egymásoz ér. A fejtetű nem tud
védőnő
repülni csak ugrani, de 6 lábával makacsul kapaszkodik a hajon.
2-3 óránként szív vért a fejbőrből, ez okozza a kellemetlen, viszkető érzést. Ha a fejtetűt eltávolítjuk a fejről, akkor
az, 24 órán belül elpusztul. A fejtetű barna színű, fejlődése
során körülbelül 0,5mm-től a 3mm-es nagyságig nő meg.
A kifejlett tetvek naponta 5-9 petét raknak. A barna színű,
fejlődésben lévő tetűlárvákat tartalmazó peték szorosan
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy szeptembertől:
tapadnak a haj meleg fejbőr közeli részéhez. A tetűlárvák
körülbelül 7-9 nap után kelnek ki.
– az Asszonytorna hétfői, szerdai, pénteki napokon 19-20 óráig,
– a Jóga keddi napokon 18-19.30 óráig,
– a Reiki foglalkozás 17-18 óráig lesz.
HOGYAN ISMERHETJÜK FEL A TETŰFERTŐZÉST?

MEGVÁLTOZOTT PROGRAMHELYSZÍNEK

A fejtetvet csak a hajzat aprólékos átkutatásával találhatjuk meg. Nem könnyű őket észrevenni, mivel képesek
a felvenni a környezet (hajszálak) színét. Egyszerűbb, ha
speciális tetűfésűvel fésüljük át a hajat. A hajszálak fejbőrhöz közeli felén láthatunk barna színű petéket, amelyek élő,
még fejlődésben lévő lárvákat tartalmaznak. A fehér színű
peték, már üres peték (serkék), amelyekből a tetűlárvák
már kikeltek, továbbra is a hajszálakhoz tapadnak. Eltávolításukhoz a haj hosszanti irányú átfésülése szükséges.

Mindhárom foglalkozás helyszíne: a Déryné Kulturális Központ
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EGÉSZSÉGVÉDELMI HÉT
Az önkormányzat szeptember 13-20-ig
a lakosság részére ismét lehetőséget nyújt
szűrővizsgálatokon, rákszűrésen, tanácsadásokon, az egészséges életmóddal kapcsolatos különféle programokon való részvételre.
Mindenkit arra kérünk, hogy saját egészsége érdekében vegye igénybe a szolgáltatásokat. A hét részletes programját minden
családhoz szórólapon juttatjuk el.

%
Szeptember 13-16-ig és szeptember 20án hétfőn 9-15 óráig (5 nap) TÜDŐSZŰRŐ
lesz.
1) A tüdőszűrés 40 éves kor felett
évente egy alkalommal, beutaló nélkül térítésmentesen vehető igénybe.

2) Tüdőszűrés 40 éves kor alatt,
– Megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege
840 Ft
– Járványügyi szempontból indokolt
esetben (pl. tbc gyanú) háziorvosi
beutalóval
térítésmentesen
vehető igénybe
3) Foglalkozásegészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítéskötelet vizsgálat. Térítési díj: 840 Ft.
(Befizetési csekk a Déryné Kulturális
Központban és a háziorvosoktól kérhető)
A 40 év feletti biztosítottak részére az
évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudják elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobilszűrés helyszínén
állandó, vagy ideiglenes lakcímmel.

FONÓ

A VILÁGHÁLÓN!
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy elkészült
a FONÓ Néptáncegyüttes honlapja – www.
fonofolk.com. A linkek tartalmát folyamatosan töltjük.
Sajnos még nem működik minden menüpont és a feltöltések is hiányosak, amiket
persze minél hamarabb orvosolni szeretnék!
Addig is érdemes folyamatosan látogatni az
oldalt, az oldal tartalma folyamatosan változik napról-napra.
A honlapszerkesztéssel kapcsolatos igények, javaslatok, kérések Ótott Zsoltnál, Nagy
Róbertnél és Czékus Péternél adhatók le.
Nagy Róbert
együttesvezető

LÚD-TOLL

Az új nemzedékek egy céltudatos nép,
Bizton akar élni, mint elődeik rég!
Többért, jobbért, szebbért a tartósabbért
küzd,
Felemelő látni, hallani, nézni mind,
E szépet érezzük elől haladók mi mind!
2010. augusztus 13. du 13 07
S. L.

6

Kérjük, hogy a tüdőszűrésre a személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát
és - amennyiben díjfizetésre kötelezettek
– a térítési díj befizetését igazoló igazolószelvényt hozzák magukkal!

%
Az Egészségvédelmi Héten szeptember
13-17-ig (5 nap) a vér- és vizeletvizsgálat
az Üllési Laborban SZÜNETEL
Szervezők: háziorvosok, védőnők,
gondozási központ
polgármester

HELYREIGAZÍTÁS
az előző számunkban megjelent ”Estike Népdalkörről” című cikkhez.
Helyreigazítás az előző számunkban megjelent ”Estike Népdalkörről” című cikkhez.
A teljes névsor az alábbi:
A dalkör aktív tagjai: Juhari László karvezető.
Dalosok:
Seres Lajosné
Tari Istvánné
Tanács Istvánné
Barna István
Cserhalmi József
Juhász István
Juhász Sándor
Kovács János
Seres Lajos
Szalai József
Vőneki József

Bakó Istvánné
Bálint Antalné
Barna Istvánné
Dudás Istvánné
Dudás Jánosné
Farkas Györgyné
Gombos Gézáné
Horváth Györgyné
Juhari Lászlóné
Juhász Józsefné
Nagy Józsefné

ÜLLÉSÜNK
A mi falunk, az itt lakók mindene,
A mi falunk a minden, a mindenem.
Őseink itt születtek, éltek, múltak,
Dolgoztak, örültek, vigadtak, sírtak.
Sokan porrá lettek, földben nyugosznak.

A tüdőszűrést várandós és szoptató kismamák – egészségügyi okok miatt – nem
vehetik igénybe!

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti
Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 30/239-2996,
20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
Szeptember 4-5.
Szeptember 11-12.
Szeptember 18-19.
Szeptember 25-26.

Dr. Papp Sándor
Dr. Hursán Mihály
Dr. Szőke Csaba
Dr. Papp Zalán

06-30/487-9805
06-30/998-6139
06-30/324-5032
20/973-9149, 30/239-2996

www.ulles.hu

Felfedjük a környezetbarát és hatékony
mosás titkát!?
Minden igényt kielégítĘ tisztaság
BĘrbarát
Környezetbarát
Pénztárcabarát
Jó mosóhatású szerekkel

- Mosószóda 250 Ft/kg (vízlágyító, zsíroldó
általános tisztító szer )
- Mosószappandara 600 Ft/0,5kg (mosógépben
40 fokon oldódó, biológiailag maradéktalanul
lebomló természetes mosószer )
- Oxigénes folttisztító 600 Ft/0,5kg (minden
ruhához, gyümölcsfoltokon is hatásos )
CSECSEMėK
ÉS
ÉRZÉKENYBėRĥEK
RUHÁZATÁNAK MOSÁSÁHOZ JÓ SZÍVVEL
AJÁNLJUK EZEKET AZ ADALÉKANYAG
MENTES
TERMÉKEKET!
INGYEN
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

RUZSA HÚSBOLT

2010. SZEPTEMBER HAVI AKCIÓNK, MELY ÉRVÉNYES 2010. SZEPTEMBER 30-IG,
VAGY A KÉSZLET EREJÉIG.

PULYKA HÚSOSCSONT:
CSIRKE PECSENYECOMB:
SERTÉS VELė:
MALAC COMB:
MALAC KARAJ:

199 FT/KG
599 FT/KG
750 FT/KG
890 FT/KG
890 FT/KG

TOVÁBBI TERMÉKEINK:
FRISS CSIRKE, PULYKA, KACSA, LIBA,
KAKAS, TYÚK, MARHA, BIRKA, BÁRÁNY,
SÜLT FOKHAGYMÁS CSÁSZÁRSZALONNA,
LIBATEPERTė, SERTÉS TEPERTė, PÖRC,
FÜSTÖLT HÚSOK, SÓS ÉS FÜSTÖLT SZALONNA,
CSONT NÉLKÜLI FÜSTÖLT HÁZISONKA,
DISZNÓSAJT, HURKA, KOLBÁSZ, HÁZIMÁJAS,
OLAJOK, MANGALICA-, LIBA-, SERTÉSZSÍROK,
FĥSZEREK, KONZERVEK, SAVANYÚSÁGOK.

VÁLLALJUK BALLAGÁSOK, KONYHÁK,
ÉTTERMEK, ÖSSZEJÖVETELEK IGÉNY SZERINTI
HÚS ELėKÉSZÍTÉSÉT KEDVEZMÉNYES ÁRAKON.

NYITVA TARTÁS:
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:
SZOMBAT:
VASÁRNAP ÉS HÉTFėN:

6:30 - 15:00
6:30 - 17:00
6:00 - 12:00
ZÁRVA

ZöldAbonyi Kft.
www.termeszetesentiszta.hu
Tel: +36/30/594-3447

TICKET RESTAURANT
Chéque déjeuner
Sodexo Pass
PUEBLA
utalvány elfogadó hely.

SIMON TAMÁS
THOMAS HÚS
HÚSÁRU KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS
RUZSA, FELSZABADULÁS U. 9.

TEL: 30/311-4975

ÉRETTSÉGI AKÁR KÉT ÉV* ALATT IS!

Kismamák,
Anyukák
Figyelem!!!
Újdonság a patikánkban!

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYAINKBAN,
ESTI TAGOZATON HETI

2 DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGGAL

(*meglévő képesítés beszámításával).

99%

-a
A beiratkozottak
sikeres érettségi vizsgával zárta a tanulmányait.

Szolgáltatásaink
BABAMÉRLEG ÉS
BABAėR
KÖLCSÖNZÉSsel bĘvült
1000-1000 Ft/hó bérleti díjjal!
Használja otthonában kényelmesen a
nap bármely szakában!
ÉrdeklĘdjön a babamérleg kölcsönzés
részleteirĘl a patikában és
kérjen tájékoztatást a hozzá tartozó

FREZYDRM baba-mama akciókról is.

A felsőfokú intézményekbe jelentkezett diákok
100%-a felvételt nyert.
Diákigazolvány, családi pótlék igényelhető!

Érdeklődni:
Móra Ferenc ÁMK
6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
Tel.: 62/281-059, 62/648-228
www.delfikoronaja.hu
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CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Lajkó Zsoltnak és Lovai Évának (a volt üllési
védőnőnek) július 28-án 3000 grammal –
Sára nevű gyermeke született
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
babának és szüleinek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Tóth Imre és Bóka Gizella üllési lakosok július 31-én,
Balogh János szegedi és Móczár Gabriella Ildikó üllési lakosok
augusztus 7-én,
Tari Norbert üllési és Jójárt Renáta mórahalmi lakosok augusztus
14-én
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Szűcs Imréné (szül: Tanács Etelka) augusztus 8-án elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

EGY FÉRFI ÉS EGY NŐ
2010. szeptember 20-án, hétfőn 18 órától Dr. Csernus Imre pszichiáter szakorvos tart előadást „Egy férfi és egy nő” címmel a Déryné Művelődési Központ Bohn József termében.
Jegyek elővételben a Déryné Kulturális Központban 1000 Ft/fő áron
kaphatók.

FIGYELEM!
ajtók, alakok, radiátorok, kazánok,
cserép, bontott térkő, stb.

5.000Ft – 50.000Ft
Érdeklődni:
30/3824-823

Idén ünnepli megalakulásának 10 éves
évfordulóját az üllési Alkotóház. Erre a jeles
eseményre szeretnénk meghívni falunk lakóit 2010. szeptember 10-én pénteken délelőtt
10 órára.
Nagy szeretettel várjuk a jelenlegi tagjainkat, valamint akik az eltelt idő alatt részt
vettek a munkánkban. Ide várjuk a környező
települések, illetve vajdasági barátaink alkotóközösségeinek képviselőit is.

BONTOTT ÉPÍTŐANYAGOK

FÉLÁRON ELADÓ!

10 ÉVES AZ
ALKOTÓHÁZ

BALI 23 ÉTTEREMBŐL
ELŐFIZETÉSES EBÉD RENDELHETŐ
550,- Ft/ adag
Telefon: 30/632-57-98
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bali 23 É erem,
Üllés, Felszabadulás utca 23.

A megjelenteknek egy rövid műsorral és
egy kiállítással szeretnénk kedveskedni.
Ezen a napon indul útjára egy közös
programsorozat a vajdasági ETNOLIFE hagyományőrző civil szervezet, Üllés község
és az üllési FONÓ Alapítvány részvételével.
Az alapját egy megnyert IPA pályázat adja,
melynek keretében a határon átnyúló kapcsolatokat szeretnénk erősíteni különböző
közös rendezvényekkel.

ÜLLÉSI KÖRKÉP
Üllés Község Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllés Község Polgármesteri Hivatala 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40. Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40 62/282-122 Felelős szerkesztő: Dr. Faragó M. Judit
Nyomdai Kivitelezés: s-Paw Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Felelős vezető: Szabó Erik

