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TUDÓSÍTÁS A
BÁL (TORNA) TEREMBŐL
Fergeteges hétvégi hangulat volt február
első szombatján az iskola tornatermében. A
XVI. jótékonysági iskolabálat ünnepelték a
szülők, az iskola nevelőtestülete és a gyerekek.
A várakozás nagy volt, mivel új SZMK
anyukák szervezésében (Bozsákné Patik Rózsa és Erdélyiné Dudás Anita) új helyszínen,
az iskola tornatermében került megrendezésre.
Az igazgatónő megköszönte a volt SZMK
elnökök (dr. Faragó M. Judit, Makráné
Körvélyesi Tünde) több éves munkáját. Az
új anyukáktól segítséget és közös gondolkodást kért a kitűzött célok érdekében.
Mi is volt ez a kitűzött cél?
A szülők döntése alapján a báli bevételt
gyermeknapi rendezvényre, a tanulók első
félévben elért eredményeinek jutalmazásá-

nek, mint szomjúságát oltani. Az italokat a
büfében szerény árakon Fodorné Bodrogi Judit segítségével árulhattuk Lajkóné Tóth B.
Orsolya és Bálint Antal közreműködésével.
Köszönet azoknak, akik a bálunkat sikerre vitték. Most is bebizonyosodott, hogy az
összefogás egy cél érdekében mindig eredményhez vezet, különösen ha a falu és a gyerekek érdekében történik.

ra, valamint az iskolák udvarán lévő fajátékok felújítására fordítjuk. A bál bevétele
420.000,- Ft lett.
Megköszönjük mindazoknak akik a bálunk sikeréhez hozzájárultak. Kiemelném a
„Technikai csoport” munkáját akik a tornateremből báltermet varázsoltak. A díszítés
hangulatos, egyszerű, egyben felemelő volt,
megteremtője és kivitelezője Czakóné Dudás
Mónika. A jó hangulatot a művészeti iskolások modern tánca, a szülők és a pedagógusok közös charlestonja alapozta meg. (Betanította Lázár György és Ótott Zsolt)
A talpalávalót Kiszin László egyszemélyes zenekara húzta megállás nélkül. Ha meleg van, jó a zene és finom falatok is vannak,
– amit Rácz György és csapata készített, a
süteményt Rácz István cukrász mester sütötte, – már nem kell más a magyar ember-

Megköszönjük mindazoknak a nagyszülőknek, szülőknek, vállalkozóknak, az iskola
pedagógusainak a segítségét, akik bálunk
sikeréhez hozzájárultak. A támogatók névsora a következő számban jelenik meg.
Szülői Szervezet

(Fotó: Seres Attila)
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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

1%

MÁSODIK 1 %

– „Üllés Lakosságáért” Közalapítvány
adószáma: 18457122-1-06
– Üllési Polgárőr Egyesület
adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
adószáma: 18461792-1-06
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
adószáma: 18452512-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
adószáma: 18463677-1-06
– Árpád Horgászegyesület
adószáma: 18461974-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
adószáma: 18475544-1-06
– Üllési Ifjúsági Sportegyesület
adószáma: 18474141-1-06
– Árpád-központ Alapítvány
adószáma: 18478602-1-06

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Ha a 2009. évi személyi jövedelemadó
második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a
www.apeh.hu internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak
részére megképezett technikai számokról
(ha a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011
számot írhatják be.)

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2010. I.
félévi magánszemélyek kommunális adóját,
az iparűzési adó előleget valamint a gépjárműadót késedelmi pótlékmentesen március
16-ig lehet befizetni.
A befizetési csekkeket minden bel- és
külterületi lakos postai úton fogja megkapni.
Köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

+,5'(70e1<
$0$*<$5.g=7É56$6É*(/1g.(.,7Ť=7(

Kéri János versével szeretnék minden
kedves nőt, anyát, mamát, nagylányt és,
kislányt köszönteni a NŐNAP alkalmából!
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Nagy Attila Gyula polgármester
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MEGEMLÉKEZÉS
Az 1848-49-es
polgári forradalom és
szabadságharc évfordulója
alkalmából
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2010. március 15-én, hétfőn
18 órakor
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A Fontos Sándor Általános és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben
(Felszabadulás utca 53)
megemlékezést tartunk,
melyre tisztelettel meghívjuk
a település lakosságát.
Az est programja:
Kulturális műsor, fáklyás felvonulás és
tábortűz
Szervezők
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Választási Iroda
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Üllés Község Képviselőtestülete 2010.
február 9-én tartotta meg ezévi első soros
ülését.
Első napirendi pontban az önkormányzat 2010. évi költségvetését 580.830.000 Ft
bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A
2010. évi költségvetés legfontosabb jellemzője, hogy a kiadásoknál a feladatok ellátásához szükséges pénzeszközök rendelkezésre állását tartottuk szem előtt. Az előző évhez
hasonlóan Forráskút oktatási intézményeinek
költségvetése beépült Üllés önkormányzatának költségvetésébe. A működési bevételek
forrás-összetételét vizsgálva megállapítható,
hogy az állami normatívák összege a legjelentősebb. A normatív hozzájárulások öszszege összességében az előző évhez képest,
mintegy 12,4 %-kal csökkent. A normatív
hozzájárulásoknál két normatíva az idei évtől
megszűnt. Az egyik a közművelődési tevékenységhez, a másik a szociális ellátásokhoz
kapcsolódó normatív támogatás. A nappali
szociális ellátás feladata 2010. január 1-jétől
kistérségi feladatellátás keretében van biztosítva. A személyi juttatások és a kapcsolódó
járulékok a működési kiadások 62,3 %-át
képezik. A közalkalmazotti és a köztisztviselői bértábla január 1-jével nem változott.
Az előzetes egyeztetések során az idei évtől
változik a munkáltató által nyújtott természetbeni juttatások összetétel és feltétele.
A köztisztviselőknél törvény által kötelezően
biztosított cafetéria rendszer bevezetését a
többi munkavállaló esetében is ki kívánjuk
alakítani, melynek mértékét a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását figyelembe véve az
idei évben az előző évben biztosított természetbeni juttatások szintjén terveztük.

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT

Szociálpolitikai juttatások összege az előző évi előirányzattal azonos szinten maradt.
A képviselők második napirendi pontban a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásához beérkezett pályázatok
elbírálásáról döntöttek. A pályázati felhívásra
10 civil szervezet nyújtott be támogatási kérelmet. 4.110.000 Ft-os támogatási kerettel
támogatást kapott a „Remény” Nagycsaládos Egyesület, az Üllési Polgárőr Egyesület,
az Üllési Árpád Horgászegyesület, a Nyugdíjas Klub, az Üllési Ifjúsági Sportegyesület,
Üllés Község Polgármesteri Hivatal Szakszervezeti Bizottsága, a Pedagógusok Szakszervezete, a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület és
a Kincsem Alapítvány.
Aktuális kérdések napirend között a
képviselők
– módosították az iparűzési adóról szóló
helyi rendeletet. A módosítást törvénymódosítás miatt kell megtenni,
– hatályon kívül helyezték a köztisztviselőknek adható egyéb juttatásokra vonatkozó jogosultság szabályairól szóló rendeletet. Köztisztviselők esetében megszűntek a
Köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
előírt kötelezően vagy választhatóan adható
béren kívüli juttatások és helyükbe az ún.
cafetéria lépett, meghatározott elemekkel,
– elfogadták a Mórahalom és térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
létrehozására irányuló Társulási Megállapodás tervezetet. A Társulási Tanácsba Nagy
Attila Gyula polgármestert delegálták,
– a Munkaügyi Központ véleménye
alapján aktualizálták a 2010. évre vonatkozó
Közfoglalkoztatási Tervet,

– elfogadták a hidroglóbusz bérletére
vonatkozó szerződés-tervezetet. A szerződés az önkormányzat és a szegedi székhelyű
RegioNet Hungária Szolgáltató Kft. között jön
létre szélessávú informatikai közmű hálózat
működtetésére,
– három pályázat benyújtásáról döntöttek:
– 1. pályázat: Csongrád Megyei Önkormányzat által kiírt Települési Pályázat
Előkészítő Alap felhívásra: Partizán és
Víztorony utca és az Erkel Ferenc utca
második és harmadik ütemének kiépítéséhez, aszfaltozásához szükséges
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére. A biztosítandó önerő: 500
ezer forint
– 2. pályázat: Csongrád Megyei Önkormányzat által kiírt Települési Fejlesztési
Alap felhívásra: Üllés, Radnai u. 2. szám
alatti iskolaudvar elöregedett aszfalt
burkolatának cseréjére ( térburkolatra).
A biztosítandó önerő: 500 ezer forint,
– 3. pályázat: Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében „tanulói
laptop program” megvalósítására. Önerőt nem kell biztosítani,
– döntöttek a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központja által elnyert támogatás kapcsán megszövegezett együttműködési megállapodás elfogadásáról. A pályázat
keretében 180 órás segédgondozói tanfolyamot indítanak
Nagy Attila Gyula polgármester

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK - TRÜKKÖS TOLVAJOK ELLENI VÉDELEM II. (FEBRUÁR)

Az elmúlt hónap során tájékoztatást adtunk arról, hogy a trükkös tolvajok milyen
módszerekkel próbálnak meg bejutni a lakásokba, házakba, majd megtévesztéssel a
gyanútlan tulajdonost megfosztani értékeitől.
Január első napjaiban egy három fős
csoport a térség három településén is megfordult és egy újabb módszerrel próbálkozott.
Ezúttal polgárőrnek adták ki magukat, és
így jutottak be idős, egyedülálló személyekhez. Elhitették velük, hogy őket „kirabolták”,
segíteni jöttek, ám eközben a figyelmüket
elterelték, majd elvették megspórolt készpénzüket.

Az egyik helyen úgy kaparintották meg
a sértett megtakarított pénzét, hogy addig
győzködték, hogy ismeretlenek elvitték értékeit, mígnem az asszony megmutatta, hogy
a több százezer forintot rejtő helyen valóban
megvan a pénze. Ezután már nem volt nehéz dolguk a tolvajoknak, figyelmét elterelve
könnyedén elemelték azt.
Egy másik asszonyhoz is hasonló indokkal akartak bejutni. A nőnek azonban gyanúsak voltak a személyek, hiszen nem voltak
számára ismerősek. Miután kettő közülük
bejutott az udvarba, az asszony segítségért
szaladt a szomszédba, azonban mire visszaértek, a tolvajok szintén több százezer forinttal elmenekültek.
A harmadik helyszínen már nem volt
ilyen szerencséjük a „trükkös” tolvajoknak.
Az idős sértettnek szintén gyanúsak voltak,
hiszen személyesen ismerte a helyi polgárőröket. Mielőtt még bármit elvihettek volna,
a nő az ablakon keresztül segítségért kiabált,
így kénytelenek voltak üres kézzel távozni.

Jó, ha tudják, hogy a polgárőrök közfeladatot ellátó személynek minősülnek, akik
önkéntes alapon figyelnek az adott település közrendjére, közbiztonságára, környezet
és természetvédelmi feladatokat látnak el,
illetve részt vállalnak a társadalmi bűnmegelőzésben, segítik a rendőrség munkáját.
Ezeken kívül tevékenységi körük kiegészül
a lakosok számára nyújtott felvilágosítással,
tájékoztatással, meghatározott eseményeken való részvétellel (például a falu közösségi
rendezvényein) és ott a rend fenntartásában
működnek közre.
A jogszabály módosításával a polgárőrök
gázsprayt használhatnak jogos védelmi helyzet fennállása esetén.
Minden polgárőr rendelkezik kék színű
formaruhával, melynek bal oldalán elöl és
hátul „polgárőrség” felirat található.
Sárga színű megkülönböztető mellényt
feladatok ellátása alatt viselhetnek, melynek
bal oldalán elöl illetve hátul „polgárőrség”
felirat található.
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Ha házalókat, tájidegen, gyanús személyeket látnak a településen, a helyi
polgárőröknek is nyugodtan szólhatnak!
A település körzeti megbízott rendőre:
Fehér Szabolcs rendőr zászlós
Elérhetősége: 20/209-53-03
Nyugodtan forduljanak hozzá bizalommal, szívesen áll rendelkezésükre!

A rendőrség ingyenes hívható segélykérő telefonszámai: 107 és 112, a 112-es segélykérő szám mobiltelefonról SIM-kártya
nélkül is hívható!
Bűn és baleset-megelőzéssel kapcsolatos észrevételeikkel, kéréseikkel Pópity
Beatrix rendőr zászlóst a Mórahalmi Rendőrőrs bűnmegelőzési előadóját keressék a

popityb@csongrad.police.hu e-mail címen
vagy a 62/581-040/47-08 telefonszámon!
Vigyázzanak magukra és értékeikre!
Pópity Beatrix rendőr zászlós
Mórahalmi Rendőrőrs

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor
az országgyűlési képviselő-választás első
fordulójára, április 25-én pedig a második
fordulóra.
Ön már megkapta az Értesítőt, valamint
az Ajánlószelvényt.
Ajánlás
A választáson jelöltet ajánlani 2010.
március 19-ig ajánlószelvényen lehet. A
jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár
egy jelöltet ajánlhat.
Szavazás
A választópolgár (Magyarországon lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár) személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár belföldön igazolással, külföldön
a Magyar Köztársaság nagykövetségein és
főkonzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását
– ajánlott levélben 2010. április 6-ig,
– személyesen, vagy meghatalmazott
útján 2010. április 9-én 16 óráig,
– a külképviseleti névjegyzékbe való
felvételt 2010. március 19-én 16 óráig
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes
jegyzőtől.

Ha lakóhelyet változtat a két forduló
között, akkor nem az új, hanem a korábbi
lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új
lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen
igazolás birtokában keresheti fel az értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően
igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú
személyi igazolvány)
b) személyazonosító igazolvány (kártya
formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét
követően kiállított kártya formátumú
vezetői engedély – ezek azonban csak
érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.
Javasoljuk, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az

Ön személyazonosságát és lakcímét. Ezután
megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzékben
aláírásával kell igazolnia.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a
lista neve alatti, feletti, vagy melletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal (+
vagy X) lehet.
Szavazni csak személyesen reggel 6
órától este 7 óráig lehet.
A választás napján a szokásos 4 szavazókör működik:
I. sz. szavazókör – Általános Iskola
Üllés, Felszabadulás u. 53.
II. sz. szavazókör – Általános Iskola
Üllés, Felszabadulás u. 53.
III. sz. szavazókör – Általános Iskola
Üllés, Felszabadulás u. 53.
IV. sz. szavazókör – Baromjárási Iskola
Üllés, Petőfi dűlő 12.
(A választás helye a választási értesítőn
van feltüntetve.)
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő választási irodához
lehet fordulni.
Kérjük, éljen választójogával!
Dr. Sugár Anita jegyző

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SOROZAT V. RÉSZ
VESZÉLYES HULLADÉKOK

Egy anyag akkor minősül veszélyesnek,
ha olyan tulajdonságokkal rendelkezik (pl.
biológiai, kémiai, radioaktív, stb.), ami miatt
az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelent. Sok veszélyes termék egyszerre
több ilyen tulajdonsággal is rendelkezik.
A családi háztartásban átlagosan az
alábbi veszélyes anyagokkal kerülhetünk
kapcsolatba:
/ gépjármű ápolószerek, és gépkocsikban használt vegyi anyagok
/ takarító- és fényezőszerek
/ festékek és oldószereik
/ kártevőirtók és göngyölegeik
/ gyógyszerek, betegápolási hulladékok
/ vegyes cikkek (szárazelemek, körömlakklemosó, néhány kozmetikum, izzók,
fénycsövek, elektronikai készülékek stb.)
Jelenleg a veszélyes háztartási hulladékok döntő többsége a szeméttelepekre vagy
szemétégetőkbe kerül, közvetlenül a talajra
ürül, vagy eltűnik a lefolyóban, ahonnan a
szennyvízülepítőbe vagy a csatornába kerül.
Ha így szabadulunk meg tőlük, a háztartási
hulladékok veszélyes összetevői komoly ve-
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szélyt jelentenek a környezetre, hiszen ezek
az anyagok általában egyszerre több káros
hatással is rendelkeznek, ezért az otthoni kezelésük, tárolásuk is fokozott körültekintést
igényel.
A szárazelemek veszélyei
A szárazelemekre nagyon oda kell figyelni a bennük lévő anyagok és kis űrtartalmuk miatt. A gombelemek jelentős
mennyiségű (30%-40%) ólmot tartalmaznak.
Leggyakrabban hallókészülékekben, orvosi
eszközökben, órákban, fényképezőgépekben
használjuk őket. Az alkáli (tartós) elemek
higanyt tartalmaznak. A nikkel-kadmium
(utántölthető, ceruza) elemből származik a
városi hulladéktömeg kadmium-tartalmának
52%-a. Ezek leginkább újratölthető eszközökben, füstriasztókban, háztartási gépekben és
telefonokban használatosak. Elméletben egy
ilyen elemet 1000-szer fel lehet tölteni, így
általánosságban elmondható, hogy egy nikkel-kadmium elem 150 alkáli elemet pótol. A
nikkel-kadmium elemek használatával csökkenthetjük a hulladékmennyiség higanytartalmát, de növeljük a kadmiumét.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a
veszélyes hulladékok fokozott otthoni kezelést igényelnek, mert az közvetlenül a talajra
kerülve a talaj részecskéivel kerülhet érintkezésbe, oldódik, így a földre ürített veszélyes háztartási hulladék a környező talajt,
vagy alsóbb rétegekig szivárogva esetleg
a talajvizet is szennyezi. A lefolyóba öntött
veszélyes hulladékok a szennyvízülepítő és
szennyvíztisztító rendszerbe kerülnek, de a
szikkasztóba kerülő vegyszerek, mosószerek
elpusztítják a lebontáshoz szükséges baktériumokat.
Településünkön veszélyes hulladékok
gyűjtésére a hulladékudvarban van lehetőség, ahová a lakosság térítésmentesen leadhatja a háztartásban keletkezett veszélyes
hulladékokat. A kimerült szárazelemek, telefon akkumulátorok leadására ezen kívül több
helyi üzletben is van lehetőség, de a polgármesteri hivatal információs pultjánál is biztosítunk edényzetet a szárazelemek megfelelő
gyűjtésére.
Fridrik Imre
Polgármesteri Hivatal - ügyintéző
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A KORSZERŰ TAKARMÁNYOZÁS ALAPJA, AVAGY MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON
Az állattenyésztés költségeinek közel
60%-át a takarmányozás költsége teszi ki.
Ezen belül is az abrakalkotók azok, melyek
erőteljesen befolyásolják a kiadásokat. A jelenlegi alacsony felvásárlási árak, – legyen
az a tej-, vagy a húspiac – nagyon nehezen
viselik el a drága termékeket, ami főképp
a fehérjehordozókat érinti. Ezért is nagyon
fontos, hogy ismerjük a legkedvezőbb áron
beszerezhető takarmány alapanyagokat, ami
ráadásul a saját régiónkban is a rendelkezésünkre áll.

olyan melléktermékek, amelyek a takarmányozásban felhasználhatóak.

Megfelelő szakmai segítséggel egyszerűen összeállítható a legoptimálisabb takarmányadag, amely figyelembe veszi az állat
és a termelés szükségleteit, valamint a gazdák erőforrásait.

Beltartalmi értékét és tápláló hatását
tekintve elmondható a CGF-ről, hogy fontos
fehérjeforrás és energiaforrás minden állatfaj részére. A tejelő szarvasmarha számára
30 literes fejésig optimálisan kombinálható
a háztáji, illetve gazdasági abrakkeverékekkel akár 50%-ban is. Sertéstakarmányozásban 15-20%-ban keverve használható fel.
A baromfitáp gyártó cégek jelentős menynyiségeket használnak fel a CGF-ből, és a
kukoricagluténből a tápok gyártásához.

Hazánk természeti adottságai révén kiváló gabona és tömegtakarmány termesztő
területekkel rendelkezik. A fehérjehordozók,
különösen a szója termesztése azonban Magyarországon nem gazdaságos. Vannak kivételek, mint például egyes hüvelyesek (borsó,
bab stb.), illetve repce, napraforgó-, amelyek
pedig a bioüzemanyag előállításához szükségesek. A feldolgozásuk során visszamaradt
melléktermékek (extrahált repcedara, illetve
napraforgódara) nagyszerű fehérjeforrást
biztosítanak a gazdasági állatok számára.
Számos más ipari ágazatban is keletkeznek

Az ország legnagyobb bioetanol és
izocukor előállító gyára jelenleg kukoricát
használ fel az előállításhoz. Az ebből visszamaradt melléktermékek hétköznapi nevén
CGF por és a nedves CGF (Corn Glutén Feed),
valamint a szójánál magasabb fehérjetartalmú, kiváló emészthetőségű kukoricaglutén
(65% nyersfehérje tartalom) kiválóan kiegészítik a gazdasági állatok takarmánybázisát.

tóriumi vizsgálatok segítségével a felmerülő
takarmányozási, állategészségügyi, szaporodásbiológiai problémák megoldásában. Termékeinket a kistételes zsákos kiszereléstől
kezdve a több tonnás mennyiségig kiszolgáljuk. Választékunkban megtalálható, minden
olyan termék, ami az állati takarmányozáshoz
szükséges. Takarmány alapanyagok, kész
takarmányok, tejpótló tápszerek, premixek,
vitamin és ásványanyag kiegészítők, sók, és
különböző problémamegoldó készítmények.
Cégünk szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazásával, tenyésztési szaktanácsadással,
párosítási tervek készítésével is foglalkozik.
Keressék szaktanácsadóinkat a 62-556120 vagy az 556-130 telefonszámon vagy
személyesen a Déli-Farm Kft. székhelyén
(Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út
6.).

A Déli-Farm Kft. évtizedek óta sikeresen
folytat termékfejlesztéseket, ami tudományos kísérleteken nyugszik és eredményei
a magyar szakirodalomban is megtalálhatók. Díjmentes szaktanácsadást nyújtunk a
hozzánk forduló gazdáknak akár a napi takarmányadag összeállításában, akár labora-

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Termelőket, hogy 2010. évre a paprika termékértékesítési szerződések kötését megkezdjük a Bács-Zöldért ZRT. részére.
2010. február 15-től március 10-ig.
Lehetőség van a Bács-Zöldért ZRT. mellett létrejött
Hirös Paprika TÉSZ-be tagként való belépésre.
A belépési díj 20.000 Ft/fő.
A működési hozzájárulás 1%
Szerződéskötéshez szükségesek:
– őstermelői igazolvány
– regisztrációs szám
– adószám
– termőterület hrsz-a
A vetőmag árát a TÉSZ tagoknak nem kell kifizetni azt majd a beszállított áru értékéből vonjuk le.
Vetőmagok:
– Kápia – T 112
– 7,20+áfa/szem
– Pritamin-Pritavit – 6,30+áfa/szem
– Bihar
– 7,50+áfa/szem
– Kabala
– 7+áfa/szem
– Pasa
– 3,58+áfa/szem
Szerződéskötés helye:
Juhász Attila
6794.Üllés, Jókai u .5.
Telefon:/06-30-382-1322/
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ISKOLAI HÍREK

„KIS KÉMIKUSOK” SIKERE
Idén nyolcadik alkalommal hirdette meg
a Radnóti Miklós Gimnázium a Meleg István
Kémiaversenyt. A verseny célja a kémia tantárgy népszerűsítése azáltal, hogy a diákok
számolnak és esetenként érdekes kísérleteket végeznek a feladatok megoldása során.
További cél, hogy tehetséges tanulókat keressenek a gimnázium speciális kémia és
biokémia tagozatára.
A verseny első része két levelező fordulóból állt, melyre 211 tanuló nevezett be.
Iskolánkból 6 tanuló vett részt: Ábrahám
Karola 7.a, Balogh Edina 7.b, Bodó Beáta
7.a, Maróti Gabriella 7.b, Nagy Nikolett

7.b és Rácz Dávid 7.a. A következő fordulóba vagyis az elődöntőbe azok jutottak tovább akik 60 % fölötti pontszámot gyűjtöttek
a levelező feladatok megoldásában. Az indulók közül 94, iskolánkból mind a hat tanulót
behívták az elődöntőbe, melynek időpontja
2010. január 16. Ezen is szépen szerepeltek
az üllési diákok, hárman a döntőbe is továbbjutottak (A döntőbe már csak 19 tanuló kapott meghívást.) A döntő február 13-án volt.
A feladatlapok megírása után a versenyzők,
mint hagyományosan minden évben érdekes, látványos kísérleteket nézhettek meg,
míg a szervezők kijavították a dolgozatokat.

SZENTMISÉK
Értesítjük a kedves híveket, hogy hétköznap, kedden és szombaton délután négykor
,csütörtökön reggel nyolckor, vasárnap délelőtt kilenc órakor kezdődnek a misék. Minden hónap első péntekén reggel nyolc órakor
a Rózsafüzér társulatért van szentmise.
A márciusi miséket a következőkért
ajánljuk fel:

tért

Márc. 2. (kedd) Márta Irén
Márc. 4. (csütörtök) a Papokért
Márc. 5. (péntek) Rózsafüzér társula-

Márc. 6. (szombat) Ádám Mihály, –
Sándor Mária és a meghalt gyermekeikért
Márc. 7. (vasárnap) Pesti Antal, –
Csukonyi Margit, Rácz Gáborért
Márc. 9. (kedd) Fodor Jenő, Lázár Tamás, – Krisztin Irén és a meghalt családtagokért
Márc. 11. (csütörtök) Balogh József és
a meghalt családtagokért
Márc. 13. (szombat) Kondász Szilveszter, – Vidéki Magdolna és a nagyszülőkért

EGYHÁZI HÍREK

Márc. 14. (vasárnap) Juhász Sándor,
Kisapáti György, – Gyuris Erzsébet és fiuk
Józsefért
Márc. 16. (kedd) Hajnal Sándor, Hajnal
Erzsébet, élő és meghalt családtagokért
Márc. 18. (csütörtök) Sebők Imréért
Márc. 20. (szombat) Dobai Antal, fia
Antal, Soós János , Rajci Matild élő és meghalt családtagokért
Márc. 21. (vasárnap) ifj. Fodor József,
a négy szülőért valamint a meghalt családtagokért
Márc. 23. (kedd) Kálmán József, Árva
Flórián, Farkas Sándorért
Márc. 25. (csütörtök) Vass Vilmos, –
Mészáros Johanna és családjaiért, Huszár
Sándor és családjáért,
Márc. 27. (szombat) Csókási István, ifj.
Tanács István valamint a Csókási és Tanács
család élő és meghalt családtagjaiért
Márc. 28. (vasárnap) Szikora József,
Juhász István, – Kádár Németh Magdolna,
Vidéki Anna, Miskolci Nándor és a nagyszülőkért
Márc. 30. (kedd) Ördög Etelka, Molnár
József, id. Ördög János és fiáért Jánosért.

A MI KENYERÜNK
Február 2-án egy csikorgóan hideg téli
estén négy házhoz volt hivatalos Soós János
esperes. Négy család összefogott és előzetes egyeztetés után, a gyertyaszentelő misét
követően házszentelésekre indultunk.
Az első családnál szűkebb körben zajlott
a ceremónia. A lakóteret, az udvart, az öszszes otthon tartózkodó személyt megszentelt az esperes, majd a bejárati ajtófélfa fölé
felkerültek az áldásról tanúskodó számok és
betűk. A második lakásnál már „kis kovász”
lettünk, mert az atyával tartottak az elsőként
felszentelt ház lakói is. A harmadik otthonnál
a bensőséges szertartás és a „Miatyánk”
szavai után, mintha a kenyér többi alkotórésze került volna a „kovászhoz”, mert mint az
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összetartó egységes nagycsalád úgy indultunk a negyedik helyre. Megérkezve utolsó
állomásunkra fészekmeleg, finom ételek, jó
illatok és odaadó háziasszony fogadta népes
seregünket. Itt is meghallgattuk az ideszánt
igéket, imákat és részesei lehettünk az áldásnak.
Ezen a napon, a vacsora előtt különös érzés töltött el bennünket. Ahogy ott álltunk a
meleg ebédlőben, körben: gyerekek, felnőttek, családok és az atya, tartalommal teltek
meg a „Mindennapi kenyerünk” imarészlet
mondatai. Éreztük ahogy a kovászból kisült
a lélek kenyere.
Tóth Andrásné

Így még ezen a napon eredményhirdetésre
is sor került. Szoros versenyben Rácz Dávid
5., Bodó Beáta 7. és Ábrahám Karola 13.
helyen végeztek. A versenyzők oklevelet
kaptak illetve Rácz Dávid könyvjutalomban
is részesült.
Minden induló versenyzőnek gratulálunk.
Külön köszönet Rácz Zoltánnak, aki a döntőbe bekísérte és ott felügyelte a gyerekeket.
Kocsisné Hecskó Ágnes
szaktanár

HÚSVÉTI LELKIGYAKORLATOK

Az idei húsvéti lelkigyakorlatunk Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kezdődik. Ennek időpontjai:
2010. március 25-26-27.du. 1600óra.A
szertartásokat a kiskundorozsmai Biacsi József újmisés pap tartja.
A szentmisék előtt 1500-tól gyónási lehetőség lesz.

www.ulles.hu

„LÚD-TOLL”

„MÁRTI RECEPTJEI”

2010.
EMLÉKEZÉS NŐNAPOKRA

IGAZI FARSANGI FÁNK RECEPT
Hozzávalók:
50 dkg finomliszt,
3 dkg friss élesztõ,
1 evõkanál cukor,
1 zacskó vaníliás cukor,
4 dl tej,
7 dkg vaj vagy margarin,
6 tojássárgája, késhegynyi só;
olaj a sütéshez;
a tálaláshoz:
2 evõkanál rum,
2 dl sárgabaracklekvár.

Volt egy néhány évtized már,
Ünnepeltünk nyolcadikán,
Március hó nyolcadika,
Múlt éveink legszebb napja.
Fiatalok voltunk mindannyian,
Amikor először ünnepeltünk vígan.
Lényegét, akkor még csak sejtettem,
Mégis hatása alá kerültem.
Ez már múlté, csak reá révedek,
Most tudom már, érzem az értelmét.
Felnőtté értem, férj s apa lettem,
Mindez ő nélkülük lehetetlen.
Szép, nagyon jó, látni, visszanézni,
Újra- és újra „ifjúnak” lenni!
Számtalanszor együtt ünnepelni,
Nemzedékek útját egyengetni!
Üllés, 2010. II. 17. d. 9 óra
S.L.

Elkészítés:
A szétmorzsolt élesztõt és a cukrot 2 dl
langyos tejben simára keverjük, majd langyos helyen, letakarva felfuttatjuk. Közben az
átszitált lisztet tálba szórjuk. Nagyobbacska
mélyedést vájunk a közepébe, amibe beleöntjük a felfuttatott élesztõt, a tojássárgákat,
a sót, a vaníliás cukrot és a megmaradt,
ugyancsak langyos tejet. Alaposan kidolgozzuk a tésztát, végül a vajat is belegyúrjuk.

Cipót formálunk belõle, liszttel meghintett
tálba rakjuk, és a tetejét is meglisztezzük.
Konyharuhával letakarjuk, és langyos helyen
addig kelesztjük, amíg eredeti térfogatának
duplájára nem nő. Ezután lisztezett deszkára
tesszük, ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és lisztbe
mártott nagy fánkszaggatóval vagy vizespohárral kiszaggatjuk. A deszkán még negyed
óráig pihentetjük. Nagy lábosba legalább 5
ujjnyi olajat öntünk, és felforrósítjuk. Egyszerre csak kevés fánkot tegyünk a forró
olajba, mert sülés közben a fánkok térfogata
megváltozik, vagyis nagyra nőnek. Alsó felüket fedő alatt sütjük, majd megfordítva, már
fedő nélkül sütjük tovább. Az olajból kivett
fánkokat papírtörülközőre szedjük, hogy az a
felesleges olajat beszívhassa.
Tanácsok:
Vaníliás porcukorral meghintjük, és kevés vízzel meg rummal hígított forró barackízzel kínáljuk.

Pénztárcakímélő kirándulási lehetőség
2010. július 16. – július 19-ig
(3 éjszaka 4 nap)
Pozsony, Prága, Macocha-szakadék,
„Morva főváros“ és Bécs.
Érd: 30/535-0833

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

RÉPÁS KOCKA

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)

Elkészítés:

Hétvégi ügyelet:
péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
Március 6-7.
Március 13-15.
Március 20-21.
Március 27-28.

Dr. Hursán Mihály
06-30/998-6139
Dr. Nyári László
06-30/499-7241
Dr. Papp Sándor
06-30/487-9805
Dr. Papp Zalán
20/973-9149,
30/239-2996

Hozzávalók:
- 50 dkg sárgarépa – finomra reszelve
- 20 dkg barnacukor vagy méz
- 15 dkg tönköly fehérliszt
- 25 dkg mogyoró vagy dió – darálva
- 1 csomag sütőpor
- 1 citrom reszelt héja
- 6 db tojás
- 12 dkg vaj

A finomra reszelt sárgarépát kicsi kinyomjuk a levétől, majd a répát elkeverjük
dióval, reszelt citromhéjjal, a liszttel és a sütőporral.
A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjét
egy csipet sóval kemény habbá verjük.
A vajat habosra keverjük a cukorral, vagy
mézzel, és egyenként hozzáadjuk a tojások
sárgáját, majd a sárgarépás keveréket, végül
a keményre vert tojások habját.
A tepsit kibéleljük sütőpapírral, beleöntjük a keveréket. Közepes hőmérsékleten lassan megsütjük.
Jó étvágyat!
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„AS-PIRIN”
Kedves betegek! A következő néhány hónapban szeretnénk megosztani egy depresszióval küzdő ellátott tapasztalatait betegségével
kapcsolatban.

Közösségi Ellátás dolgozói

felismerjük, és szakszerű segítséget kérjünk
egy pszichiáter szakorvostól de alapvető,
hogy a beteg is segítse a gyógyulást. Ez a
folyamat nagyon nehéz, csak akkor működik, ha ragaszkodunk a gyógyuláshoz és
minden erőnkkel azon vagyunk, hogy jobban
legyünk.”
Baloghné Muráti Edit Brigitta
Közösségi koordinátor és gondozó

Peti gondolatai a depresszióról
Korunk egyik betegségének, a depreszsziónak van egy testvére is: a daganatos
betegség, mert hasonlóak. Ahogy a daganatos betegségeknek nem minden esetben
vannak látható jelei, úgy a depressziónak
sem. Azért említem e két betegséget, mert
az én esetemben mindkettővel küzdeni kell.
A daganat a szerveket támadja, a depresszió
viszont a lelket, csakhogy ez utóbbi esetben
nehéz felmérni, hogy mekkora károkat okoz.
Egy vizsgálat folytán kiderült, hogy daganat
van a szervezetemben, ami korházi kezelést
igényelt. Ez egy aktív korúnak bizony nagyon
rossz, mert a fizetnivaló nem nézi az állapotomat. Az ember mindig a havi fix keresetével
számol, és nem gondol arra, hogy tudok-e
majd dolgozni. Itt már két probléma is felüti
a fejét: Nem tud dolgozni. Nem csak hogy
nem keres, gyógyszerekre van szüksége,
sőt! Ápolni kell, a fizetnivaló meg csak jön…
És jött az első jel: alvászavar. Ez az első jel,
mert mint már említettem, a depresszió a
lelket támadja meg, és mintha forrna az emberben, csak úgy bugyog, marja és rágja: a
szellem csapong, repdes. Igen, öli az álmot,
a test nem bír aludni, mert a szelleme nyugtalan… És elmegyünk az orvoshoz, aki nyugtatót ír fel, hogy bírjunk aludni. Mi történik?
Elaltattuk a testet és a szellemet is. Ez jó?
Mert a probléma ugyanaz… Újra orvoshoz

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy Humán
Papilloma vírus (HPV) elleni védőoltásra van
lehetőség. Az oltást igénybe vehetik azok a
lányok, akik 14 éves kort betöltötték, de
még a 19. évet nem.
Az oltás ára 30.000 forint helyett 19.990
forint, melyből kettőt javasolt felvenni. Jelentkezni 2010. március 15-ig a védőnői
tanácsadóban.
Védőnők és házi orvosok
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erősebb dózisért. Igen, ettől valóban jobban
alszom, de jön a reggel és a nappali enerváltság. Az ember fáradt, ingerlékeny, figyelme
tompul, mert elaltattuk a testet és a lelket…
Újra orvos, aki elküld a pszichiátriára, amitől
az ember fél. Ott kitöltenek sok papírt, nem
tudjuk miért, az orvos végighallgat, majd ír
erősebb altatót és hangulatjavítót. Alszunk a
gyógyszertől, felébredünk, bevesszük a hangulatjavítót. Mi történt? Elaltattuk a testet
és lelket… Na és a probléma? Ja, az maradt, sőt! A munkát sem tudjuk úgy ellátni,
mert már csak a saját bajunkkal vagyunk
elfoglalva. Igen, már itt a másik intő jel. Mi
történt? Csak saját magunkkal foglalkozunk,
és mégis saját magunkat rekesszük ki. És
miért? Mert vártunk egy kis megértést, és
szeretetet. Ezek nem károsak, ezek gyógyítanak, de ez a két mondat csak vágyálom,
ehelyett inkább a húr feszült és elszakadt,
majd szétesett a család, én a kapun kívül találtam magam, de a probléma? Az maradt…
Na ez a szabadság. Mehetsz a bajoddal oda,
ahova akarsz. De hova, és hogy folytassam?
De folytatom!.... Folytatás következik
Gondolatok a történettel kapcsolatban
„Ha az ember hasonló helyzetbe kerül,
fontos hogy megértse, a gyógyulás folyamata igen összetett. Rendkívül lényeges, hogy

„A betegnek teljesen igaza van, pontosan így működik a depressziós betegek kezelése. A jó az lenne, ha a stresszcsökkentő
mechanizmusokat már gyermekkorban megtanulnánk és mellette az örömszerzés is fontos lenne. Azt gondolom, hogy az emberek
csak úgy „vannak”, kevesen törődnek azzal,
hogy „éljenek”. A szociális háló, a közösség,
a szomszédok, a család, mind sokat tehet
azért, hogy könnyebb legyen elviselni a nehézségeket az életben, (persze ellene is!).
Az antidepresszánsok is csak akkor tudnak
igazán jól hatni, ha van örömforrás. Erre jók a
foglalkoztatók, alkotóházak, festés, faragás,
varrás, kötés, horgolás, szövés, agyagozás,
éneklés, fizikai aktivitás, és sok sok beszélgetés azokkal, akik közel állnak hozzánk.
Ezek azok, a tevékenységek, amire nem marad idő, pedig ez segítene megvédeni a lelket
a gödörtől. A gyógyszerekre akkor van szükség, amikor az ember benne van a gödörben,
nem tud a maga erejéből, laikus segítséggel
kimászni, addig, amíg a fenti dolgokba belejön.”
Dr. Csonka Erika
Háziorvos

Községünkben 5 éve működik a közösségi pszichiátriai ellátás. A részvétel önkéntes,
ingyenes. A szolgálat az otthonukban élő
pszichiátriai betegek segítését végzi. Jelentkezni az ellátásra a Gondozási Központban,
Baloghné Muráti Edit Brigittánál lehet.
Cím.:6794 Üllés, Szabadság tér 3.
Tel.: 0630/3495469

www.ulles.hu

ALKOTÓHÁZ

MÁRCIUS HAVI PROGRAM
2. (KEDD)
AJÁNDÉK KÉSZÍTÉS
6. (SZOMBAT)
KOKÁRDA KÉSZÍTÉS
9. (KEDD)
FONÁL GRAFIKA
13. (SZOMBAT)
LOGIKAI JÁTÉK KÉSZÍTÉS
16. (KEDD)
HORGOLJUNK SZÉKPÁRNÁT
20. (SZOMBAT)
HÚSVÉTI ELŐKÉSZÜLETEK
23. (KEDD)
ANYAG ELŐKÉSZÍTÉS
27. (SZOMBAT)
MADARAK FÁK NAPJA
„GYALOGTÚRA GYÜLEKEZŐ 1430-TÓL”
30. (KEDD)
FOGLALKOZÁS ELMARAD

EGYÜTT SEGÍTSÜNK GYERMEKEINKNEK

RUZSA HÚSBOLT

2010. MÁRCIUS HAVI AKCIÓNK, MELY ÉRVÉNYES 2010. MÁRCIUS 31-IG,
VAGY A KÉSZLET EREJÉIG.

SERTÉS HÚSOSCSONT:
PULYKA SZÁRNY:
SERTÉS HÁTSÓ CSÜLÖK:
SERTÉS ELSė SONKA (RENDELÉSRE):

299 FT/KG
599 FT/KG
650 FT/KG
750 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 RENDEZVÉNYEK, 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

TICKET RESTAURANT
Chéque déjeuner
Sodexo Pass
utalvány elfogadó hely.

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

TEL: 30/311-4975

TURÁZZUNK EGYÜTT!!!
2010. 03. 27-án 15 órai kezdettel
gyalogtúrát szervez az üllési
GYÓGYULÁS*SPORT*SZEMÉLYISÉG NEVELÉS*EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

A KINCSEM ALAPÍTVÁNY
Célul tűzte ki, hogy segítséget nyújt
– egészségben károsodott, tanulásban akadályozott gyermekek
terápiás lovas oktatásához,
– szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek sport és
szabadidős lovaglásához.
– A lovassport kedvelőinek kedvezményes edzés és tanulási
lehetőségéhez, hagyományőrző és családi programok lebonyolításához,
– Iskolai és óvodai csoportos kirándulások megvalósításához.
Kérjük támogassa Ön is adója 1 %-ával programunkat, mely segít
megvalósítani gyermekeink álmát, hogy testben és lélekben egészséges jövő nemzedéket nevelhessünk.

ALKOTÓHÁZ
gyülekező: az alkotóháznál 1430 –tól.

Szükséges hozzávalók egy kényelmes cipő, levegőre vágyó hangulat és egy fényképezőgép.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Kincsem a Lovassportért és
Egészséges Gyermekekért Alapítvány
Ruzsa, Tanya 235.
Üllés, Arany J. u. 25.
Adószám: 18386554-1-04
Bankszámla szám: 57600091-11086930
Telefonszám: +36 20 2898-148
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MEZŐGAZDASÁGI
TERMELŐK
FIGYELEM!!!
NÖVÉNYVÉDELMI SZAKTANÁCSADÁS ÉS
I. KATEGÓRIÁS
NÖVÉNYVÉDŐSZEREK MEGRENDELÉSE!
(II. KATEGÓRIÁS ENGEDÉLY SZÜKSÉGES)

BALI 23 É
ÉTTEREMBŐL
ELŐFIZETÉSES EBÉD RENDELHETŐ
550,- Ft/ adag

– SZERDAI NAPOKON 8-16 ÓRÁIG
BORDÁNYBAN A GEKO2002 KFT
GAZDABOLTBAN KOSSUTH U. 52.
–

TAVASZI LEMOSÓ

PERMETSZEREK

AKCIÓS ÁRON

Telefon: 30/632-57-98

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bali 23 É erem,

TEL: 62/288-010

Üllés, Felszabadulás utca 23.

CSALÁDI
Á ESEMÉNYEK
É
ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK

HALÁLOZÁSI HÍREK

Tagai Tibornak és Mészáros Tündének
január 16-án
3480 grammal
Flóra nevű gyermeke született.

Sebők Imre január 25-én elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Megörökítem a boldog pár esküvőjének
legszebb pillanatait,
melyek felejthetetlenné teszik számukra
ezt a különleges napot.
Bemutatkozó anyag:
www.nemethlaszlo.blogspot.com
PIAC ÁTADÁSI ÜNNEPSÉG
2010. március 20. szombat

HELYREIGAZÍTÁS!
Az Üllési Körkép januári számában a
Családi események rovat halálozási részében TÉVESEN jelent meg egy családi
esemény.
Az esemény HELYESEN:
Simon Kálmánné (szül: Rácz Mária) december 28-án elhalálozott
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

Az érintett hozzátartozók szíves elnézését kérjük!

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

