2010. november

XVI. évfolyam 11. szám

HALOTTAK NAPJA
A népi kultúrában a mindenszentekhez
szinte egyetlen szokás sem kötődik, ezzel
szemben a halottak napja igen színes hagyományokkal rendelkezik. A halottak napja – mindenszentekkel ellentétben az ünnep
nemcsak a katolikusoké, hanem a reformáció több vallása is elfogadja, míg az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerik, addig a reformátusok csak szokásjog
alapján, a templomon kívül emlékeznek meg
az eseményről.
A halottak napja szintén önálló ünnep,
a másik két szokástól függetlenül alakult ki.
Szent Odilo Clunyi apát 998-ban rendelte el,
hogy a halottakról zsolozsmákkal és szentmise-áldoztatokkal emlékezzenek meg. A szokás Nyugat-Európában a 12-13. században
mindenhol elterjedt, így Magyarországon is.
A szokás ismertsége napjainkban is töretlen,
azon kevés hagyomány közé tartozik, amely
életben tudott maradni a 21. század elején
is.

HALOTTAK NAPJA
2010.
Lassú léptű délután
bólogat az ősz után,
elmerengve ballagok
– most reátok gondolok –
itt belül oly eleven
lejátszódik életem:
mind ki fontos volt – igen –
már csak emlékkép nekem,
eltűntek(tán nem is voltak)
csak álmomban nem oly holtak.
A nap immár lemerült,
körém sötétség feszült,
azaz nincsen teljes sötét:
pici lángok itt szerteszét,
apró fények milliárdja
integet az éjszakába,
visszacsillan éj palástja,
csillagokkal így üzen,
pislog égi réteken
már csak álmaimban szóltok
bennem itt él édes hangtok`
nyugodjatok! én most megyek...
(de csokromba jól elrejtve
szívem itt hagyom veletek)
Havas Éva

www.ulles.hu

AFRIKA HÉT
November 5-e és 12-e között került megrendezésre Üllésen a Déryné Kulturális Központban az Afrika Hét nevű rendezvény.
A programok sorát 5-én, pénteken a
Tinga Tinga képkiállítás nyitotta meg Nagy
Attila Gyula polgármester köszöntőjével.
A tárlatot dr. Sarungi Emőke és dr. Tomory
Ibolya mutatta be a szép számban megjelent
érdeklődőknek. A tárlatvezetés alatt vendégeinknek lehetőségük nyílott egy különleges
afrikai tejes-fűszeres tea megízlelésére.
A hét során a rendezvények kicsiknek
és nagyoknak egyaránt tartogattak érdekes
programokat. Dr. Joó András, dr. Törőcsik
Attila és Papp János afrikai élménybeszámolóit számos látogató hallgatta, állattrófeákkal
és különböző szintén Afrikából származó
használati és harci eszközökkel díszített környezetben.
6-án, szombaton a djembe dobok hallatán az egész Művelődési Központ megremegett s a látogatók mosolyától és táncától a
jókedv járta át a helyet.
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Az óvodások és kisiskolások több programon is részt vettek. A legnépszerűbb az
állatkerti bemutató volt, melyen lehetőségük
nyílott kisállatok simogatására, mint például
a nagy sikernek számító boa, vagy a bütykös
mocsári teknőssel való közelebbi megismerkedés.
A hét zárasaként gasztronómia napot tartottunk, s két külföldi barátunk segítségével
úgynevezett „Fijuada” étellel kínáltuk kedves
vendégeinket.
Az Afrika Hét a nagy érdeklődésre való
tekintettel csak a kezdet volt. A jövőben
igyekszünk minél több földrészre elkalauzolni
az üllésieket és az ide látogató érdeklődőket.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a rendezvény létrejöveteléhez.
Rendezők

Fotók: Seres Attila

www.ulles.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Üllés Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, lakbéreinek megállapításáról, a lakhatással kapcsolatos
feladatokról és a helyiségek bérbeadásáról
szóló 20/2007. (IX. 05.) Kt. ör. rendelet 17.
§-a alapján az

Helyiségek a bérleményen belül: váró:
9,56 m2, 2 db előtér, 2 db WC és raktár.
Állapota: régi építésű.

A bérleti díj legkisebb mértéke: 10.000
Ft/hó
Fizetés módja:
– átutalással – tárgyhót megelőző hó
5. napjáig az Önkormányzat 1173500515354099-0000000 számú számlájára, vagy
– készpénzzel a tárgyhót megelőző hó
5. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénztárában.
– A rezsi költségek a bérlőt terhelik!
Bérleti futamidő:
legfeljebb 5 év. (A Képviselőtestület eseti
felhatalmazása alapján a szerződés időtartama 10 év, ha a bérlő a helyiség rendeltetésszerű állapotba hozásához jelentős összegű
beruházást végzett.)

Az üzemeltetéshez szükséges a szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő
kötelessége!

Pályázat benyújtásának határideje:
2010. december 9. (csütörtök) 9 óráig
írásban, Üllés Község Önkormányzat Képvi-

Üllés, Felszabadulás utcai (hrsz: 143)
buszváró épületben
22,83 m2 (nettó) nagyságú helyiségeinek hasznosítására pályázatot hirdet.

MEGHÍVÓ
A Képviselőtestület
tisztelettel meghívja a lakosságot a
2010. december 8-án (szerdán)
17 órától a
Déryné Kulturális Központban
(Üllés Felszabadulás utca 48.)
tartandó
közmeghallgatásra – falugyűlésre.

NAPIREND:
1) Az önkormányzat 2010. évi eredményei
és a 2011. évi költségvetési lehetőségei
Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Lakossági észrevételek, javaslatok
Mindenkit szeretettel várunk!
Nagy Attila Gyula
polgármester

selőtestületének címezve, zárt borítékban
– a borítékon az alábbi megjelölés feltüntetésével: „Buszváró helyiségbérlet pályázata”.
A bérlemény az alábbi időpontban
megtekinthető:
2010. december 2. (csütörtök) 9.00 óra
A pályázatot a Képviselőtestület határozatában bírálja el.
A pályázatot megnyerő természetes személy vagy gazdálkodó szervezet az éves bérleti díj 20%-át köteles előre, egyösszegben
bánatpénz címén letenni a 20/2007. (IX. 05.)
Kt. ör. r.17. § (7)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Nagy Attila Gyula
polgármester

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület október 29-én rendkívüli ülést tartott.

Nagy Róbert, tagok: Bálint Antal és Mihálffy
Lászlóné.

A képviselők döntöttek arról, hogy az önkormányzat a közösségi pszichiátriai ellátást
2011. január 1-jétől a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása keretében fogja ellátni
– a változás a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítását is maga után vonja.
A kistérségi feladatellátást a kedvezőbb finanszírozási feltételek indokolják.

A testület tagjai elfogadták a 2011. évi
Belső ellenőrzési tervet.

A testületi ülésen módosították a Közbeszerzési Szabályzatot. A módosítás során
változott a közbeszerzési bizottság tagjainak
névsora. A bizottság tagjai jelenleg – elnök:

A képviselők elindították a TIOP –
1.1.1/09/1 – Informatikai eszközök beszerzése TIOP 1.1.1-09/1 pályázat keretében
Üllés és Forráskút községekben című projekt
megvalósítását célzó közbeszerzési eljárást.
A projekt által Üllésre 185 db, Forráskútra 54
db tanulói laptop, internet- és kiszolgáló eszközök kerülnek beszerzésre.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. december 2-án, csütörtökön 17 órától
a Déryné Kulturális Központban Dr. Bohács Zsolt országgyűlési képviselő lakossági fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

ONOZO AGRO Kft.
boltvezetĘt keres
az Üllési Gazdaboltjába!
Önéletrajzot kérjük a
szamvitel@onozoagro.hu vagy
6760 Kistelek, Kossuth u. 88.
szám alatti címre küldeni.
ÉrdeklĘdni lehet
Onozó Mihálynál a 30/3979-111-es
telefonon.

TESTÜLETI ÜLÉS
Üllés Község Képviselőtestülete 2010. december 14-én (kedden) 16 órától tartja ezévi utolsó ülését a Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termében, melyre várja a település lakosságát.
Napirend:
1) Napirend – A Képviselőtestület 2011. évi munkaterve
2) Napirend – A 2011. évi költségvetési koncepció
3) Napirend – Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

3

www.ulles.hu

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Üllés Község Képviselőtestülete rendeletet alkotott a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről.
A 24/2008. (VI. 11.) Kt. ör. rendelet értelmében a 2009. évtől a civil szervezetek
pénzügyi támogatása pályázati úton érhető
el.
A pályázatot írásban, kizárólag a rendelet mellékletét képező Pályázati Adatlap
nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri
Hivatalban Nagy Attila Gyula polgármesterhez lehet benyújtani tárgyév január 20.
napjáig. A pályázati határidő elmulasztása
jogvesztő.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.

(VI. 11.) Kt. ör. rendelet, valamint Pályázati
Adatlap a www.ulles.hu honlapon „Hivatal”
menüpontban „Pályázatok” link alatt érhető
el, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán vehető át.
A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés 90 napnál nem régebbi
másolatát, vagy a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb, 90 napnál
nem régebbi alapdokumentumát,

c) a civil szervezet által pályázott összeg
felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.
A támogatás odaítélésről, a támogatás
összegéről a Képviselőtestület dönt.
A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban dr. Sugár Anita jegyzőnél
személyesen, vagy a 282-122/112-es melléken kérhető felvilágosítás.
Dr. Sugár Anita
jegyző

b) az előző évben az önkormányzattól
kapott pénzügyi támogatással történő elszámolást,

TRÁGYATÁROLÁS BELTERÜLETEN
Több lakossági bejelentés érkezett az év
során amiatt, hogy a belterületi trágyatárolás
korlátozza a szomszédok békés együttélését,
sokszor kellemetlenséget okozva vagy akár
ellehetetlenítve a jószomszédi viszonyt.
A nem megfelelő trágyatárolás miatt
elszaporodott legyek, a kellemetlen vagy
elviselhetetlen bűz miatt a lakosság a tulajdonában történő zavarás bejelentésével birtokvédelmi eljárások sorát indítja el.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy tartsa be a helyi jogszabályok idevonatkozó rendelkezéseit!
Üllés Község Képviselőtestületének
8/2009. (VII.01.) Kt.sz. rendeletének (HÉSZ)
5. § (2) bekezdése előírja:

„Trágyadomb a telekhatártól legalább
10 m-re helyezhető el, magassága nem
haladhatja meg a 2,0 m-t.”
A Képviselőtestület 9/1992. (X.8.) Kt.sz.
rendelet 7.§-a, amely a Köztisztaság fenntartásáról rendelkezik, előírja:
(1) Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és azok helyiségeit /ólakat,
ketreceket/ rendszeresen ki kell takarítani és szükség szerint mésztejjel vagy más
megfelelő fertőtlenítőszerrel fertőtleníteni
kell. Az ott található kártékony rágcsálókat
rendszeresen irtani kell.
A gazdasági udvart tisztán kell tartani, a
trágyát a trágyagyűjtő helyeken letakar-

A csatornák karbantartása mindanynyiunk érdeke a belvízvédekezés érdekében!
A biztonságos közlekedés érdekében
az útpadkák rendezése szükséges, így a víz
levezetésével megelőzhetjük az úttest felfagyását és lefagyását.
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Aki a fenti előírásokat megszegi, szabálysértést követ el, pénzbírsággal sújtható.
dr. Sugár Anita
jegyző

TEGYE GAZDAGABBÁ

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS!
Tekintettel a közelgő téli időjárásra,
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a csapadékvíz csatornákat szíveskedjenek
kitakarítani! A burkolt, vagy burkolatlan
csatornák sok helyen beomlottak, illetve gazossá váltak.
A csatornák kaszálását és a mederfenék
takarítását úgy kell elvégezni, hogy el tudjon
folyni a csapadékvíz. Az átereszeket is kérjük
kitakarítani, mert akadályozza a víz elfolyását az esetlegesen benne lévő szemét, vagy
egyéb tárgy.

va, csurgalékmentesen kell tárolni a felhasználásig, illetve kihordásig.
Az ingatlanon lévő trágya a 3 köbmétert nem haladhatja meg: ha ezt a menynyiséget eléri, a trágyát ki kell hordani.
A trágya kihordása az egészségügyi és
állategészségügyi hatóság előírásai szerint, de legalább évente kétszer, ősszel
és tavasszal kötelező.

Hóesés esetén kérjük, hogy az ingatlanok előtti járdákról a havat szíveskedjenek
eltakarítani, valamint jegesedés esetén
felszórni homokkal, vagy salakkal!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
járda fölé belógó faágakat vágják le, mert a
hóteher miatt az ágak fejsérülést okozhatnak
(1,5 méter járdaszélességet figyelembe véve
a fák ágai a hó súlyától sem hajolhatnak 2
méter magasság alá)
A fenti teendők elvégzése környezetünkben mindannyiunk érdeke a biztonságos közlekedés és egészségünk megóvása céljából.
dr. Sugár Anita
jegyző

SZABADIDEJÉT A MÉDIÁVAL!
Kínálatunk:
– új UPC előfizetések
– régiek bővítése akár 4 TV-re is
– MinDig TV telepítése
– egyéb műholdas és egyedi antennák
javítása, beállítása
– szaktanácsadás
– tv-k javítása

MINDEZEK MEGRENDELÉSE
TELEFONON IS!
Hegedűs Imre
Hivatalos UPC telepítő
Antenna és Tv szerelő
Tel: +36/30-313-5910

www.ulles.hu

VÁLASZ AZ ÁRPÁD NÉPE ÚJSÁG KÉRDÉSEIRE
Az Árpád Népe novemberi számában
megfogalmazott kérdésekre az alábbi válaszokat adom:

2.) A bizottságokba a nem képviselő tagok delegálásáról Üllés Község Képviselőtestülete szakmai szempontok alapján döntött.

1.) polgármester illetménye a 1994. évi
LXIV. törvényben meghatározott kereteken
belül:
Bruttó 475.300 Forint
költségátalány: 95.000 Ft
alpolgármester tiszteletdíja: 92.800 Ft

3.) Az alakuló ülés időpontjának kitűzéséről a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 30. §-a rendelkezik. A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a helyben szokásos kihirdetési
mód a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

történő kifüggesztés, amely az alakuló ülést
megelőző héten megtörtént. Továbbá a Polgármesteri Hivatal a Délmagyarország napilap szerkesztőségének megküldte az alakuló
ülés időpontját.
Nagy Attila Gyula
polgármester

RENDŐRSÉGI HÍREK
Kérem Önöket, ha a háztartásukban még
nem került sor a kémények ellenőrzésére, a
gázkészülékek karbantartására, akkor mihamarabb végezzék, végeztessék el ezeket a
feladatokat! A rossz készülékekből feltörő
szén-monoxid gáz nagyon alattomos, hiszen
színtelen, szagtalan. Amennyiben szén-monoxid szabadul fel, akkor elsőként fejfájást,
szédülést, valamint álmosságot, bódultságot
érzünk. Ha ezeket a jelenségeket észlelik, akkor azonnal nyissanak ablakot, menjenek ki a
szabadlevegőre, majd értesítsék a mentőket
a 104-es telefonszámon, vagy hívják a központi 112-es segélyhívót!

A szén-monoxid mérgezés elkerülésének
legegyszerűbb módja, ha vásárolnak az otthonukba egy szén-monoxid jelzőkészüléket.
Ezek a jelzőkészülékek pár ezer forintért, bármely nagyáruházban kaphatóak.
Felhívnánk a figyelmet arra, hogy úgy,
mint az ország számos területén, a Mórahalmi
Rendőrőrs illetékességi területén is megjelentek azok a feltehetően átutazó bűnözők,
akik az utak szélén leállva, a gépkocsi meghibásodásra, vagy üzemanyag hiányra hivatkozva próbálják megállítani a közlekedőket.
Az elkövetők mutatós, aranynak mondott
vastag ékszereket kínálnak fel kézpénzért a

megállóknak. Nagyon fontos, hogy az ilyen
jellegű segítségnyújtásnak ne higgyünk, hiszen minden esetben kimutatható, hogy a
megvásárolt ékszerek rézből készülnek!
Ha ilyen, vagy más olyan cselekményt
észlelnek, amely bűncselekményekkel öszszefüggésbe hozható, kérjük Önöket azonnal
jelezzék felénk és hívják a 107, 112 hívószámot, vagy a Mórahalmi Rendőrőrs 62/581040 telefonszámát!
Segítségüket köszönjük!
Dr. Pőcze Tünde
r. őrnagy

BEMUTATKOZIK TELEPÜLÉSÜNK RÉGI/ÚJ KÖRZETI MEGBÍZOTTJA
Tájékoztatom a Tisztelt Üllési lakosokat,
hogy 2010. szeptember 01. napjától kezdődően, ismét Üllés körzeti megbízottjaként
látom el szolgálatomat.
Korábbi távozásomat a rendőrségen belüli bűnügyi szakterületen való továbbképzésem miatt, valamint egyéb magánéleti okok
miatt hoztam meg. Az eltelt közel 3 év során
kellő bizonyossággal állítom, hogy a kitűzött
céljaimat elértem.
Az idő teltével lehetőség nyílott, hogy a
korábbi szolgálati helyemen – lakhelyemen
(ismerősök között) – újból dolgozhassak, így
megtettem a lépéseket visszakerülésem érdekében, mely eredményre vezetett.
Továbbá szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a Mórahalmi Rendőrőrs munkatársai, Csillag Zoltán r. ftőrm. körzeti megbízott munkatársam, valamint személyem,
mindent megteszünk a közrend és közbiztonság zavartalanságának meglétéért.
Felhívom egyben a lakosság figyelmét,
hogy tegyünk meg magunk is mindent a tőlünk elvárható módon, hogy ne váljunk bűncselekmény vagy szabálysértés áldozatává.

Többek között:
– Ne hagyjuk értékeinket őrizetlenül, lehetőség szerint tegyünk mindent zárható helyre.
– A község területén tilos a házaló árusítás, így ha ilyen személyekkel
találkozunk, ne engedjük be, őket a
házunkba, lakásunkba, főleg, ha egyedül tartózkodunk bent, mivel a házalók
elterelhetik figyelmünket és különböző értéktárgyainkat eltulajdoníthatják.
– Idős hozzátartozóink figyelmét
is hívjuk fel a házaló árusokra, tekintettel
arra, hogy ezen személyek, főleg az idősebb
korosztályt célozzák meg.
– A tüzelési szezon is beindult, így elkerülhetetlen a tűzifát árusítok megjelenése,
mindenféleképpen megbízható helyről vásároljuk be tűzifánkat, különben bűncselekmény vagy szabálysértés áldozatává válhatunk. Ezen személyek a tűzifa mennyiségével
csaphatják be a jóhiszemű vásárlót.
– Járjunk el óvatosan, ha idegen személyek kérnek tőlünk készpénzes segítséget, mivel az általuk felmutatott, felajánlott
ékszer, valuta vagy egyéb értékesnek látszó
tárgy hamis vagy hamisított lehet és ezáltal
anyagilag megkárosíthatnak minket.

Szeretném kérni a lakosságot, hogyha bármilyen gyanús eseményt, személyt észlelnek, valamint
ha a fent leírtak közül valamelyik megvalósulni látszik, akkor kérem, azonnal
értesítsék a rendőrséget a
107, 112 hívószámon vagy
a Mórahalmi Rendőrőrsöt a
06 62/581-040-es telefonszámon.
A rendőrség munkáját tovább segíthetik,
ha ezen személyek ruházatát, személyleírását, valamint ezen személyek által használt
gépjárművek rendszámát is rögzítik, mivel
a későbbiekben ezen adatok szükségesek
lehetnek.
Jó tudni, hogy ezen személyek általában
gyalogosan közelítik meg házunkat, lakásunkat, de a gépjárművekkel a közelben állnak
meg vagy a közelben várják őket.
Segítségüket előre is köszönöm!
Zámbó Gábor r. ftőrm
üllési körzeti megbízott
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„LÚD-TOLL”
AZ EPERFA MESÉJE
Hol volt, hol nem volt, a hegyeken is túl, az Alföld közepén, az út
szélén nőtt egy eperfa.
Nem akármilyen eperfa volt ám ez! Hatalmas lombja alatt megpihenhetett volna akár egy óvoda gyermekcsapata is. A termése
mézédesre érett, az arra járó emberek szedtek is belőle mindig, hogy
szomjukat oltsák vele. A méhek és darazsak is boldogan dongták
körül a lehullott termést, szívogatva finom, édes nedvét. Arra járt
néha egy őzike is, meg néhány nyuszi, no meg egy fácán-anyuka
a kiscsibéivel, és ők is mind jól lakhattak a finom termésből. Utána
pihentek egyet, majd tovább mentek. A madarak sem hagyták ki ezt
a különleges fát! Sőt, egy rigópár fészket rakott az odvában, s ott
költötte ki fiókáit. Egy közelben lakó anyóka pedig epermézet készített a finom termésből. Receptjét már csak ő ismerte a környéken,
ezért – őrizvén a hagyományokat – minden évben készített télire való
csemegét.
Az eperfa pedig unta már az egészet, hiszen igencsak különleges
fa volt ám! Ezt senki sem tudta, de honnan is tudhatná ezt egy földi
halandó! Tudott járni, beszélni, gondolkodni! Egy nap azonban rettenetesen elege lett az egy helyben állásból, s így szólt:
– Lassan megöregszem már, de még nem tettem semmi fontosat, semmi érdekeset. Ugyan sokan megfordulnak körülöttem,
örülnek létemnek, de most már tovább akarok menni! Valakinek
nagy-nagy örömet kell szereznem, olyan nagyot, amilyet még soha
életemben nem sikerült! –

Meghallotta ezt az eperfa, mert hallott is, nem csak látott. Odament, az ágait széttárta a homokozó felett, beárnyékolva szinte az
egész udvart! A kisfiú most már boldogan játszott, élvezve a hűs
árnyékot. Örömében néha, a fára nevetve még dalolt is! Olyan egyszerű dalocskát, amit az anyukájától tanult. Az eperfa pedig látva az
óriási boldogságot, így szólt:
– Végre megtaláltam az igazi helyemet! Örömet szerzek egy kisfiúnak – hát kell ennél több? Ezért itt is maradok végleg a ház előtt! Ha
pedig az emberek jönnek fűrésszel felszerelve, biztosan tudom, hogy
a kisfiú megvéd majd engem! –
Azóta is ott áll az eperfa a ház előtt, és a rigópár is minden évben
ott költi ki fiókáit.
Aki pedig mindezt nem hiszi, ajánlom, járjon utána! :)
Szabó Piroska

Elindult hát a nagy útra, szép lassan, úgy ráérősen. Maga mögött
hagyott falut, várost, közben kicsit el is fáradt, ám ezt nem mutatta
senkinek. Ment, mendegélt, és egyszer csak egy nagy síkság közepén megakadt a szeme egy házon. Közelebb lépegetve látta, hogy a
ház előtt a homokban játszik egy kisfiú, akinek nagyon melege lehet,
hiszen a Nap süt, hét ágra! Fa már nincs a ház körül, mert az emberek
kivágták tüzelőnek. Veteményes kert lett helyette, no meg dísz kert.
Fiatal facsemetét – sajnos – eszükbe sem jutott ültetni, helyettük
díszbokrokat, egy két örökzöldet tettek a földbe. Igen ám, de azok
meg nem hajlandók gyorsan magasra nőni! A kisfiú játszott, verejtékével öntözve a homokot, csak időnként nyafogott, mert szívesebben
maradt volna a hűvös szobában. Ott építőkockáiból építhetett volna
várat, sőt egy egész várost is! Ám anyukája mindig biztatta:
– Kisfiam! Sokat legyél a friss levegőn, hiszen így leszel majd
erős és egészséges! –

POSTALÁDA
Az Üllési Körkép legutóbbi, októberi számában megjelent, az ’56-os forradalmat öszszegfoglaló cikket nagy örömmel olvastam;
húsz év elteltével, a rendszerváltásnak hazudott valami óta, végre, községünk lapjában is
megemlékeznek hányatott sorsú nemzetünk
legfontosabb történelmi eseményeiről.
Üröm az örömben viszont, hogy az említett írás szerzője nem Tóth András, hanem
Nédó Géza.
A tótkomlósi újságíró, egy 2003-as,
Vérbefojtott szabadság című publicisztikája
(www.magyarkronika.com) tetszett meg a
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„szerzőnek”, s más címmel, saját aláírással
közölte azt.
Ezt nevezik plágiumnak, azaz mások szellemi termékeinek jogtalan használatát anélkül, hogy erre az írás „készítője” írásában
utalna. A fejlett tudományos élettel rendelkező országokban a plágium megítélése azonos a bolti lopáséval. Természetesen lehet
mások gondolatatait ismerni, sőt felhasználni is. Viszont egy az egyben bemásolni és
sajátként feltüntetni, etikátlan.
Bevallom, ellentétben az Alpolgármester
Úrral, nem vagyok egy nagy templomba járó

ember, ettől függetlenül ismerem a Tízparancsolatot. Igyekszem annak betartására, ezt
ajánlom másnak is, még ha az szinte lehetetlen, s nincs olyan ember, aki tökéletesen
aszerint tudna élni.
Úgyhogy, tisztelt Alpolgármester Úr! „Ne
lopj!”
Régi ismeretségünkre tekintettel, őszintén mondom; nem vagy rászorulva.
Dobi Zsolt
Üllés, Víztorony u.
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Az ovis nagycsoport és az iskolai napközis csoport is ellátogatott a könyvtárba.
Megismerkedtek a könyvtári renddel, dokumentumokkal, kölcsönzéssel stb. Közülük
már többen visszatértek és beiratkoztak a
könyvtárba és azóta már tapasztalt könyvtárlátogatókká váltak.

Köszönetet mondok Hajdú Lászlónak,
Hajdú Lászlónénak, Németh Márknénak a
könyvtáros találkozóra sütött finom buktákért.
Valamit köszönetet mondok Farkas Annának és Kotroczó Csabánénak a könyvtárnak adományozott könyvekért, újságokért,
CD-kért.

KÖNYVAJÁNLÁS
Október 27-én kistérségi könyvtáros találkozót szerveztünk a községi könyvtárban,
amelyre meghívtam a Homokháti kistérségi
könyvtárosokat. A szívélyes fogadtatás követően a Kulturális Központ igazgatója, Nagy
Róbert köszöntötte társaságunkat, ezt követően pedig bemutattam a könyvtárunkat,
a változásokat, hogyan újultunk és szépültünk meg. A szakmai programot a Somogyi-könyvtár igazgató asszonya, Palánkainé
Sebők Zsuzsanna, valamint a könyvtár pr
munkatársa, Andóczi Balogh Éva vezette.
Hasznos ismeretekkel, pozitív élményekkel
és az alkotóház által sütött finom buktával
távoztak a résztvevők könyvtárunkból.

KÖSZÖNET
A könyvtár köszönetet mond az állományellenőrzésben részt vett dolgozóknak:
Bálint Antalné, Farkasné Szabó Éva, Fodor
Józsefné, Hajdú Lászlóné, Huszár Szimonetta,
Kurucsainé Vidéki Anikó, Kormos Istvánné,
Lovászi Irén, Seres Lajos, Seres Lajosné,
Zsiros Edit Mónika.

A titánok bukása
a huszadik század történelmének első húsz,
felkavaró éve, amely
nemzetek bukását és
felemelkedését hozta.
A mesterien felépített
cselekményű regény
megmutatja, hogyan
sodródott bele Európa
és Amerika az első világégésbe, a világ különböző részein élő családok sorsa a nagy
történelmi események következtében, hogyan kapcsolódik egymásba. A véres és
gyönyörű huszadik század története úgy,
ahogy azt csak Ken Follett tudja elmesélni.

JÖN-JÖN-JÖN!
Müller Péter:
Isten bohócai
Mné V. Sz.

GAZDANAPOK 2010.
Az idén október közepén került megrendezésre a Gazdanapok Üllésen, az Agróna
Szövetkezet, a Zöld-Termék Tész, az üllési
Gardakör, az Alkotóház és a Déryné Kulturális
Központ szervezésében. A pénteki szakmai
napon több hasznos előadást hallgathattak
meg a kilátogatók a növényvédelemmel,
a talaj nélküli termesztéssel, a támogatási rendszer változásaival, illetve az alkalmi
munkavállalással kapcsolatban.
Sajnos a szombati családi napunk az
időjárás szeszélye miatt nem úgy alakult,
ahogy azt elterveztük, de így is lehetőség
nyílott egy-két programra. Sikeres volt a tökfaragás, a táncosok bemutatója, a kézműves
foglalkozások.

Bízunk benne, hogy aki kilátogatott jól
érezte magát, és jövőre még nagyobb létszámban jönnek el hozzánk.

ALKOTÓHÁZ
DECEMBER HAVI
PROGRAMJA
December 04. szombat
Mikulászsák varrása
December 07. kedd
Karácsonyfadísz készítése
December 11. szombat
Luca nap 9 - 13 óráig
Helye: Déryné Művelődési Központ
December 14. kedd
Ajándékötletek karácsonyra
December 18. szombat
Alkotóházi karácsony
December 21. kedd
Csomagolási ötletek
December 25. szombat
ZÁRVA
December 28. kedd
ZÁRVA
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DECEMBER HAVI ORVOSI ÜGYELET
1. szerda
16-17 óráig Dr. Csonka Erika
2. csütörtök 16-17 óráig Dr. Joó András
3. péntek
13-17 óráig Dr. Vereczkey Csaba
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. Joó András
Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Csonka Erika

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

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
31. 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

31-e péntek délután 17 órától – 2011. január 3-a hétfő 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 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

DECEMBER HAVI MISEREND
2-án: 8
3-án: 8
4-én: 16
5.én: 9
7-én: 16
9-én: 8
11-én: 16

óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra

12-én: 9
14-én: 16
16-án: 16
17-én: 16
18-án: 16
19-én: 9
21-én: 16
23-án: 8
24-én:
25-én: 9
26-án: 9

óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra

28-án: 16 óra
30-án: 8 óra
31-én:
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Papokért
Rózsafűzér társulatért
Budai István, Haska István, Rózsa János
Lajkó Mihály, Lajkó Sándor-Farkas Rozália, Masír Vilmos-Vass Magdolna
Lajkó András-Nagy Gizella és lányuk: Gizella
id. Peták Vilmos-Szűcs Anna, fiaik: Vilmos és Imre
Bálint Zoltán, Fodor István-Farkas Julianna, Farkas Antal-Lékó Margit, fiuk: Péter, nagyszülőkért és a meghalt
családtagokért
Bakó Viktória, Horváth Imre, Molnár István, Haska István
if. Gyóni Sándor, Soós Mihály-Fekete Rozália
A vörösiszap áldozataiért és az iszapkatasztrófa túlélőiért, üllési vállalkozók, civil szervezetek és a lakosságért.
Paragi Sándor-Csóti Veronika, lányuk: Veronika, a nagyszülőkért és Molnár Árpád
Fodor János-Szilágyi Viktória és a meghalt családtagokért
Dobai János halálának 18. évfordulójára
Lajkó és Rácz család élő és meghalt családtagjaiért
Turzóné: Fodor Viktória, if. Fodor József
Szenteste: Péter Ferenc és a meghalt családtagokért
Tari János- Fodor Mária, fiaik: József, Ferenc, Sándor, Lajos és az unokájuk: János
Ördög-Katona János, meghalt szülőkért és testvérekért Bálint András, Gyuris István-Menyhért Gizella és a 3 fiaikért
Csányi János halálának évfordulójára, 3 szülőért és a meghalt családtagokért
Ádám Mihály- Kónya Ilona
Farkas Lajosné: Rácz Julianna és a meghalt családtagokért
Hálaadó mise házassági évfordulóra

www.ulles.hu

EGYHÁZI HÍREK
Karácsony előtti lelkigyakorlatok időpontjai:
december 16-án (csütörtökön) 16 óra
december 17-én (pénteken)
16 óra
december 18-án (szombaton) 16 óra
Lelkigyakorlat előtti gyónási lehetőség:
mindhárom napon 15 órától Sági Lajos plébános Atyával.
Elsőáldozás december 19-én a vasárnapi
szentmise kereteiben.

FONÓ-S MIKULÁS MEGHÍVÓ
A „FONÓ” Néptáncegyüttes az idén is
meghív és vár minden volt tagját és gyerekeiket egy közös Mikulás ünnepre.
A találkozásunk időpontja:
2010. december 11. délután 16 óra,
az üllési Déryné Kulturális Központban.
A szokásokhoz híven egy kis meglepetéssel illetve műsorral szeretnénk kedveskedni
mindenkinek.
Bízunk abban, hogy minél többen el tudtok jönni, és jól érzitek majd magatokat újra
a régi barátok közt.

ADVENTI HÉTVÉGÉK A PARKBAN
Az előző évekhez hasonlóan idén is szeretnénk meghívni településünk lakóit a mára
már hagyománnyá vált „Adventi hétvégék”
rendezvénysorozatunkra.
Bízunk benne, hogy mindenkinek tudunk
egy kis örömet szerezni, így Karácsony közeledtével, változatos műsorokkal, finomságokkal, forralt borral, teával…

A PROGRAMOK:

Fellépnek a Csiga-Biga Óvoda növendékei, valamint a Szegedi Pinceszínház művészei.
December 12-én:
Az Adventi gyertyát országgyűlési képviselőnk Dr. Bohács Zsolt gyújtja meg.
A műsorban fellépnek az általános iskolánk növendékei, valamint a kisteleki
ütősegyüttes tagjai.

November 28-án vasárnap délután 16
órától Nagy Attila Gyula polgármester megnyitója.
Az első Adventi gyertyát meggyújtja
Rigóné Kiss Éva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti csoportjának vezetője..
Műsort adnak a hittanosaink Bálint
Mónika vezetésével, valamint ezt követően
Kispéter Gábor és zenekarának koncertjét
nézhetik meg.

December 19-én:
Az Adventi gyertyát szomszédunk,
Bordány új polgármestere: Tanács Gábor
gyújtja meg.
Üllésért érdemérmek átadása.
A műsorral a FONÓ Néptáncegyüttes
tagjai kedveskednek Önöknek.

December 5-én Mikulásvárás.
Az Adventi gyertyát Kovács Károlyné
nyugdíjas óvodavezető gyújtja meg.

Mindenkinek jó szórakozást kívánnak a
szervezők!

Amennyiben lehetőségük engedi, várjuk
bor felajánlásaikat, melyet a Gondozási Központban tudnak leadni.

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklĘdĘt
2010. december 11.-én /szombaton/
09-14 óráig.
megrendezésre kerülĘ

Luca-napi játszóházra és Vásárra
az üllési Déryné Kulturális Központba.
Program: A nap folyamán folyamatos kézmĦves foglalkozások – gyertyamártás, csuhébaba
készítés, játék készítés, valamint Luca szék készítésre lesz lehetĘség. A
rendezvény ideje alatt lucapogácsa, és mézeskalács sütés!

Várunk mindenkit! (Aki hallja adja át!)

Minden kedves vendéget szeretettel várnak az Alkotóház tagjai!

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS A
DÉRYNÉ KULTURÁLIS
KÖZPONTBAN

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Vásárlással egybekötött kiállítást rendezünk Simonics János helyi alkotónk műveiből a Kulturális Központban. A megnyitóra,
melyre ez úton minden kedves érdeklődőt
meghívunk 2010. november 27-én szombaton 17 órakor kerül sor.
A festőt a közelmúltban nagy megtiszteltetés érte, hiszen elnyerte a Csongrád Megyei Önkormányzat Alkotói díját.
További munkájához ez úton is sok erőt
és egészséget kívánunk!

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
December 4-5.
December 11-12.
December 18-19.
December 24-26.
December 31. január 1-2.

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

06-30/499-7241
06-30/324-5032
20/973-9149, 30/239-2996
06-30/487-9805
06-30/998-6139
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HOLDFÉNY TÚRA, AZ EGÉSZSÉGDÍJAS

APRÓHIRDETÉS

PROGRAM
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület a Pfizer cég
Egészség-díj pályázatára
holdfény túra programjával
jelentkezett. 251 pályázó
közül ezt a programot is
nyertesnek választották ki.
Elnézést kérünk mindenkitől, aki az előre meghirdetett november 19-i túránkra jött
volna el, mert egy kisfilm készítését kérték a
díjosztók, és így péntek helyett hétfőre került
át a program.
Ezeken felül azonban köszönjük annak a
több mint 100 kicsinek-nagynak, idősnek-fiatalnak, akik részt vettek, hozzájárulva, hogy
az igen rövid idő ellenére a rendezvényről

készült kisfilm sikeresen
elkészülhessen és bemutathassa településünket, példaértékű közösségi programjainkat.
A túráról készült filmanyag rövidesen megtekinthető lesz a www.egeszsegdij.hu honlapon.
Külön szeretnénk köszönetünket kifejezni: Csótiné Marikának, Farkas Attilánénak,
Hunyadvári Istvánnak, Farkas Rolandnak,
Fodorné Bodrogi Juditnak, Hajdú Lászlónak,
Hajdúné Jutkának és Farkas Imrénének.
Dr. Szegedi Mónika
elnökségi tag

KARÁCSONYI ÁLOM
Esik a hó odakint. Suttognak egymásnak
a hópelyhek:
– Megszületett.
– Megszületett!
– Igen, így van, megszületett.
A fenyőfák meghajolnak az örömhírre,
hiszen nagy nap ez!
– Karácsony van, s megszületett, akire
annyira vágytunk.
Egy ember lépked az utcán, s hallja a hópelyhek suttogását...
– Hát valóban megszületett!
Jön egy másik ember, mosolyog, hisz
már ő is tudja az örömhírt.
A hó egyre hull. Emberek sokasága lepi
el az utcákat, tereket. Fiatalok, aggastyánok,

szegények, gazdagok, gyerekek, fehérek,
feketék fogják egymás kezét. Ujjonganak, s
egyszer csak átölelik egymást, mert megszületett mindenki szívében, amire oly régóta várt:
A Szeretet!
Mindenki boldog, mindenki ünnepel...
– Álmodom talán? Lehet, de miért ne történhetne meg egyszer, hiszen Karácsony van
az emberi szívekben...
… és hull a hó, egyre csak hull. Belep
mindent, de a szívekben ragyogás!
Megszületett! Valóban megszületett:
A SZERETET !!!

Hajvágás, frizurakészítés elérhető áron,
az Ön otthonában.
Hívjon, házhoz megyek!
Baló Lívia: 30/989-0553
Savanyú káposzta és hordós savanyúság
a készlet erejéig kapható.
Péter Pál
6794 Üllés, Wesselényi u. 31.
Tel.: 282-772, 30/822 1986
Közzétesszük Fodor Józsefné – Hangulatjavító Estre sütött – süteményreceptjét,
mely a „Legbocibb” kategóriában kapott
elismerést és díjazást.

BOCI MOBIL
Tészta: 15 evőkanál liszt
11 evőkanál cukor
11 evőkanál étolaj
2 evőkanál kakaópor
1 kávéskanál szódapor
1 tojás
Krém: 25 dkg tehéntúró
5 evőkanál cukor
1 evőkanál búzadara
1 csomag vaníliás cukor
1 tojás
A tésztához a hozzávalókat jól összedolgozzuk. A krémet a tepsibe beöntött tészta
tetejére kanalazzuk. Megsütjük.
Jó étvágyat!

Szabó Piroska

NÖVÉNYVÉDėS
TANFOLYAM INDUL
(80 órás – zöldkönyves)
Bordányban, 2010. december 6-án

Jelentkezni a 62/288-010-es telefonszámon (GEKO2002 Kft) –
Gazdabolt) Bordány, Kossuth u. 52.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a község lakóit
a 2010. december 23-án (csütörtökön)

A gazdabolt egyúttal tudatja, hogy a téli lemosó
szerek teljes választéka kapható.

17 órától
– Déryné Kulturális Központban rendezendĘ

Néhány ajánlat:
- VEGESOL RS 20 l
- OLAJOS RÉZKÉN 5 l
- JOLLY (77 %-os rézhidroxid) 10 kg
- RÉZ-SZULFÁT 25 kg
- PROFI VETėMAG rendelésre
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37.800 Ft
8.500 Ft
21.500 Ft
21.400 Ft
kedvezĘ áron

karácsonyi ünnepségre.
Nagy Attila Gyula
polgármester

www.ulles.hu

ADVENT
Mennyi szeretet fér el egy cipĞsdobozban?
CipĘsdoboz akció 2010.

Az országos mozgalom alapgondolata szerint gyermekek készítenek ajándékot
rászoruló 8-12 éves társaiknak. Az ajándékokat cipĘsdobozba teszik, a gyĦjtĘhelyekrĘl pedig önkéntesek szállítják tovább.

A Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja és a Gyermekjóléti Szolgálat
meghirdeti az üllési cipĞsdoboz akciót

Hogyan csatlakozhat az akcióhoz?
1. Keressen egy jó állapotban lévĘ, üres cipĘsdobozt.
2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánja ajándékát.
3. A cipĘsdobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint:
Játékok: kisautók, babák, plüssállatok, világító vagy hangot adó játékok (extra elemmel!)
Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestĘk, jegyzettömbök
Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan,
Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, játék ékszerek, hajgumik, óra, kis képeskönyv.
Kedves lehet még: egy üdvözlĘ kártya néhány jókívánsággal, címmel együtt, hiszen akár barátságok
is kialakulhatnak levelezés útján ajándékozó és megajándékozott között.

Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával
kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja
egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.
Adventkor a keresztények nemcsak a Jézus születése előtti várakozásról emlékeznek meg, hanem további két jelentése is van az
ünnepnek. Várják ugyanis az Úr eljövetelét a saját életükben is: hogy
keresztény életvitelükkel minél közelebb kerüljenek Istenhez, Jézus
tanításához. Továbbá várják Jézus Krisztus második eljövetelét is, s
igyekeznek felkészülni az utolsó ítéletre

4. A dobozba NE TEGYEN:
Használt, megunt játékot, ruhát, agresszivitásra késztetĘ képeket.
Romlandó ételeket, gyümölcsöt, gyógyszereket.
Folyékony sampont, testápolót, törékeny tárgyat.
Végül pedig a dobozra, jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánja
ajándékát! ( pl. így: “fiú 12 évesƎ vagy “lány 8 évesƎ.)
5. Az elkészült ajándékcsomagot – meghosszabbított határidĘvel- legkésĘbb december 10-ig
juttassa el az Iskolába vagy a Polgármesteri Hivatalba, ahonnan beszállítjuk a régiós
gyĦjtĘközpontba.

/Hagyományaink szerint a Gyermekjóléti Szolgálat is igényel „cipĞsdobozajándékokat” SzegedrĞl , amelyeket a helyi rászoruló gyermekeknek osztunk szét./

ADVENTI KOMMANDÓ
Érezve az év legszebb ünnepének közeledtét, a Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület Adventi Kommandó címmel 2010. december
1-jétől 2010. december 10- ig indítja el programját.

üllési Déryné Kulturális Központ Közösségi Ház
INFO KÖZPONTJÁBAN.

2010. 12. 04-én (szombaton)
16-20-óráig
17 órakor jön a mikulás!

Ez a nap az mikor az sem baj, ha a zsebed üres, csak a szíved legyen
tele szeretettel.
Sok szeretettel várnak a

Sokszor vagyunk úgy, hogy megajándékoznánk a fél világot, ám
manapság erre nagyon keveseknek van lehetősége, és néha úgy
érezzük, hogy adósok maradtunk valakinek (családtag, ismerős, barát, barátnő), hiszen nem leptük meg semmivel. A pénz és csillogó
ajándékok helyett ebben az évben arra gondoltunk, hogy bárki kifejezheti tiszteletét, szeretetét a másik számára, csak küldje el nekünk
levélben, és mi titokban becsempésszük a köszöntött postaládájába.
Az Adventi Kommandóban történő részvétel feltételei:
Az üzeneteket a Felszabadulás utcai COOP Élelmiszerboltban (Fodorné Bodrogi Judit) elhelyezett ládába – nyitott borítékban, vagy boríték nélkül – 2010. december 1
- 2010. december 10-ig lehet bedobni. A levelek tartalma a feladó
és a címzett kivételével publikus, és csak a program nemes céljával
összhangban lévőket továbbítjuk.
Várjuk a jókívánságokat!
Dr. Szegedi Mónika
elnökségi tag

szervezĞk
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CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Síkhegyi Zoltánnak és Rácz Évának
2010. október 31-én – 3100 grammal
Anna Boglárka,

Szélpál Zoltánnak és Dusnoki Andreának
2010. október 31-én – 4170 grammal
Noel János,

Fodor Ferencnek és Ocskó Ágotának
2010. november 11-én – 3330 grammal
Lili nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
babának és szüleinek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Nagymihály Istvánné (szül: Hódosi Etelka) október 26-án,
Tari Józsefné (szül: Minkó Mária) november 1-jén,
Jójárt János november 3-án,
Ézsiás Kálmánné (szül: Borbély Magdolna) november 3-án,
Kocsis Tibor Gézáné (szül: Czérna Edit Erzsébet) november 11-én
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK APRÓHIRDETÉS
AZ ÜLLÉSI KÖRKÉPBEN
6 SZÓIG INGYENES, UTÁNA 50 FT / SZÓ.
A CÍMET EGY SZÓNAK SZÁMOLJUK.
Várjuk leveleiket a rendezveny@ulles.hu -ra.

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: ifj. Seres Attila
Nyomdai Kivitelezés: s-Paw Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Felelős vezető: Szabó Erik

