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2010. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

Számszerű eredmények Üllésen
Érvényes szavazatok

Négy évvel ezelőtt akkor 26 éves fiatalemberként vágtam neki az önkormányzati választásnak,
teli ambícióval, tenni akarással, energiával. Az elmúlt hónapokban sem volt másképp. Sok tapasztalatot gyűjtöttem az előző ciklusban, valamint kiépítettem egy olyan kapcsolatrendszert, ami lehetővé
teszi településünk számára, hogy elérhetőbbé váljanak rövid és hosszú távú céljaink.
Köszönöm mindazoknak, akik október 3-án szavazataikkal elismerték munkámat, és egyben megújították bizalmukkal azt a szövetséget, szolgálatot,
amire 2006-ban vállalkoztam. Továbbra is minden
eszközt megragadok annak érdekében, hogy Üllés
erősítse a térségben betöltött szerepét. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem mind
a polgármester mind az önkormányzati képviselő
jelölteknek a választásokon való indulását. A képviselőtestületbe ugyan az Önkormányzati Törvény
változásánál fogva az eddigi 11 helyett 6 képviselő
vehette át a mandátumát, mégis hiszem, hogy minden képviselőjelölt indulását a tenni akarás, és a jó
szándék vezérelte. Ennek szellemében bízom abban,
hogy továbbra is számíthatok a segítségükre.
Közös munkánk eredményessége érdekében a
továbbiakban is partnerségre törekszem mindazokkal, akik segítségüket ajánlják községünk előmenetelének elősegítéséhez. Partnerségre törekszem
a kistérség és a régió településeivel, gazdasági
szervezeteivel, köztestületeivel, Üllés partner, és
testvértelepüléseivel. A mindenkori kormányzat
nemzetépítő törekvéseit is figyelembe véve arra
törekszem, hogy községünk az ország részeként,
de önálló gazdasággal és szellemi arculattal rendelkezve nyújtson megélhetést mindazok számára,
akik lakóhelyükként Üllést választották, ahol egyre
inkább otthon érzik magukat. A következő négy év
számtalan kihívást tartogat a képviselő testület, a
civil szervezetek, mind pedig a lakosság számára,
de hiszem, hogy összefogással tovább a fejlődés
útján egy barátságos arculatú, elégedett települést
építhetünk.
Köszönettel: Nagy Attila Gyula
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MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ TESTÜLET
„Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”

Bálint Antal:
06-30/506-53-51

Farkas Attiláné:
06-30/394-94-33,
farkasne1968@gmail.com

Barna Dániel:
06-30/587-80-26,
badani@t-email.com

Tóth András:
06-30/527-23-14,
andras.tt@gmail.com

Mihálffy Lászlóné:
06-30/528-07-05

Nagy Róbert:
06-30/506-54-69,
nrobi1@t-online.hu

- Márai Sándor -

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnénk köszönetet nyilvánítani a bizalomért, mellyel Önöket képviselhetjük községünkben
a következő négy évben.
Mindent meg fogunk tenni, hogy lehetőségeinkhez mérten a rendelkezésünkre álló forrásból a falunk
lakóinak elvárásait és igényeit ki tudjuk szolgálni, ezáltal egy összetartó csapatként haladjon településünk
Üllés, „Tovább a fejlődési útján”!
Ehhez azonban elengedhetetlen az Önök hathatós
részvétele is. Szükségünk van az információkra!
Így nyugodtan keressenek bennünket és tárják
elénk ötleteiket, terveiket!
Fogjunk össze és valósítsuk meg azokat!
Együtt többet érhetünk, érünk el!

A KÉPVISELŐTESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE
A Képviselőtestület alakuló ülését október 13-án tartotta a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.
A Himnusz meghallgatása után az ünnepi ülést Bálint Antal korelnök nyitotta meg.
1) Napirendi pontként a jelenlévők Csongrádi Lászlónak, a Helyi
Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját hallgathatták meg az
önkormányzati választás lebonyolításáról és annak eredményéről (a
választás eredményéről jelen lapszámban a „Tájékoztató a 2010. évi
helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásának eredményéről” című cikkben olvashatnak bővebben a Tisztelt Lakosok)
2) Napirendi pontként a képviselők eskütételére, valamint megbízólevelük átvételére került sor.
Nagy Attila Gyula polgármester miután letette hivatali esküjét és
átvette megbízólevelét – a 3) Napirendi pont keretében - ismertette
4 évre szóló polgármesteri programját.
A képviselők a következő napirendként a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43.§ (1.) bekezdése szerint megállapított illetményalap 12,3-szeresében állapították meg a polgármesteri
illetményt, valamint havi illetménye 20 %-ának megfelelő költségátalányt.
A polgármester az 5.) Napirendi pont keretében javaslatot tett a
Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelet módosítására. A módosítást a képviselőtestület létszámának, összetételének megváltozása, a bizottságok összetételének módosulása, létszámának csökkentése indokolta.
A Képviselőtestület összetétele a 2010. október 3-i önkormányzati választásokat követően az alábbiak szerint alakul:
Polgármester – Nagy Attila Gyula
Képviselők – Barna Dániel, Bálint Antal, Mihálffy Lászlóné, Nagy
Róbert, Paragi Éva és Tóth András
A Pénzügyi Bizottság összetétele az alábbi:
Elnök – Nagy Róbert
Tagok – Farkas Attiláné, Maróti Mihály (külső tag)
Az Ügyrendi Bizottság összetétele az alábbi:
Elnök – Bálint Antal
Tagok – Barna Dániel, Dudás János (külső tag)
A Szociális Bizottság összetétele az alábbi:
Elnök – Mihálffy Lászlóné
Tagok – Barna Dániel, Kolonics Mária (külső tag)
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(A bizottságok külsős tagjai a jogszabályoknak megfelelően szintén esküt tettek)
Az ülés 7.) Napirendi pontjaként az alpolgármester megválasztására került sor. A választást zárt ülés keretében, titkos szavazással döntötték el a képviselők. A szavazás eredményeként a 4 éves
testületi ciklus alpolgármestere Tóth András lett. Az alpolgármester
illetményének megállapítására is sor került, melyet a képviselők a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43.§ (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap 2,4-szeresében határoztak
meg.
A képviselők az ülést újra nyílt keretek között folytatták, a 9) Napirendi pontban az önkormányzat részvételével működő különböző
testületekbe delegáltak a képviselők.
Ennek megfelelően:
– a Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának tagjaiként – az elnök, Nagy Attila Gyula polgármester mellett – Tóth
Andrást és Nagy Róbertet,
– a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézményirányító Társulásba Nagy
Attila Gyulát és Tóth Andrást,
– a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Konzorcium Tanácsába
Tóth Andrást,
– A Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulásba Dr.
Nyáriné Tajti Annát,
– az Iskolaszékbe Nagy Attila Gyulát,
– a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-be Nagy Attila Gyulát delegálták.
Dr. Sugár Anita jegyző

www.ulles.hu

1956. OKTÓBER 23.
Tizenegy év telt el a II. világháború óta,
amikor 1956. október 23-án, kirobbant történelmünk talán legdicsőségesebb forradalma
és szabadságharca. A magyar forradalom
győzött, de szabadságharcunkat a Szovjetunió vérbefojtotta.
1956. október 23-án a nép lelke forrongott, ezért is beszélhetünk tehát forradalomról. Szabadságharcról is említést tehetünk,
hiszen egy idegen hatalom (az akkori világ
leghatalmasabb szárazföldi hadserege) lépett közbe, amely leverte a “pesti srácok”
küzdelmét. Egyetemisták, paraszt-és munkás fiatalok néztek farkasszemet az orosz
tankokkal. Az 1956-os forradalom “előszele”
– a nép fokozott elnyomása következtében
– napról napra erősödött, majd orkánszerű
gyorsasággal végigsöpört.
A háború utáni földosztások megtörténtek, ám később a magyar parasztot a dobtáras fegyverek „árnyékában” a téeszekbe
kényszerítették. A munkásságnak Rákosiék
azt ígérték, hogy övék a gyár, maguknak építik, vagyis tulajdonosok… Hamar jött a rideg
felismerés, hogy becsapták őket. Továbbra
is bérmunkások maradtak, egy szűk csoport
uralta az adott területet, és tömte meg zsebeit – pénzzel. A háború utáni értelmiségieket megbízhatatlanoknak bélyegezték, csak
addig volt szükség rájuk, amíg a néphatalom
ki nem “termelte” saját (kétes tudású) vezetői rétegét. Így lehetett egyik pillanatról
a másikra susztersegédből gyárigazgató,
kőművesből vezérigazgató egy építőipari
vállalatnál.
A kisiparosoktól elvették engedélyüket,
de így jártak a kiskereskedők is. Az egyházellenesség tetőfokára hágott. A sort folytathatnánk, hiszen még az államosításokról, a
padlássöprésekről egy szót sem ejtettünk.
Mit szerettek volna ’56 hősei? Mindenek
előtt a kommunista pártdiktatúra helyett,
szabad választásokon alapuló demokratikus

KENNETH KLÁRA:
ANYU, TÜNTETNI MEGYEK!
Tegnap még, selymes szőke hajad
Simogatta szelíd anyai kéz...
Ma fegyverrel a kezedben
A barikádra mész...
Tegnap még féltél az iskolában,
Hogy a leckét nem tudod jól...
Ma? Orosz túlerővel szemben
A géppisztolyod szól...
Csak tizennégy éves voltál
Vézna, kékszemű gyerek,
Bekiáltottál a konyhába:
Anyu, most tüntetni megyek!!!

államformát. A többpártrendszer bevezetését. A társadalmi szinten kiváltságos pártarisztokrácia eltörlését. Az elnyomó szervek
(ÁVH) azonnali felszámolását.

tékének helyreállítását és a beszolgáltatások
eltörlését. Természeti kincseink, az urán, a
bauxit szabad áron való értékesítését. Az
ország katonai megszállásának megszüntetését. A szovjet kultúrpolitika helyett teljes vallásszabadságot, hagyományainknak
megfelelő oktatást. Független sajtót.
Az 1956-os magyar forradalom november 4-én új fordulatot vett. A szovjet csapatok – hadüzenet nélkül – Magyarországra
törtek, s kegyetlen mészárlásba kezdtek. A
forradalom elbukott, ám ez a kis nép hősiesen harcolt a betolakodók ellen. 1956-ban a
forradalom és szabadságharcban a barikádnak csak két oldala volt. Az egyik oldalon a
nemzet küzdött a szabadságáért, a másik oldalon azok voltak, akik saját hatalmuk biztosítása érdekében idegen megszállókat hívtak
a magyar nemzet ellen segítségül, akikből a
megszállók hű kiszolgálói lettek évtizedeken
keresztül.
Ma már szinte az egész világ egyetért abban, hogy az 1956-os forradalom és
szabadságharc világtörténelmet alakító
esemény volt. Először fordult elő a bolsevizmus történetében, hogy egy nép fellázadt a
totalitarizmus ellen, s bár akkor győzni nem
tudott, küzdelme eredményeként gyógyíthatatlan sebeket ejtett a szovjet típusú bolsevizmuson.
A művelt Nyugat néma maradt, a magyar
forradalmat magára hagyták. Kádár Jánost
moszkvai elvtársai hatalomra segítették,
uralma 38 évig tartott. Közben persze leszámolt ellenfeleivel és ellenségeivel. Nagy Imrét és társait kivégeztette, de körülbelül 500
magyar forradalmárt is megfosztott életétől.
Több ezren „élvezték” a szocialista börtönöket, több százezren pedig az emigrációt választották.

A katonai blokkból, a Varsói Szerződésből
való azonnali kilépést. A munkabérek reálér-

Tóth András

Olcsó mackóruhát viseltél,
Megtalpalt iskolacipőt.
Emléked azóta már
Csodás legendává nőtt...
Mert soha, soha a világon
Még nem harcolt ilyen sereg,
Halált megvető bátorsággal
Ennyi gyerek, magyar gyerek!
Szemben az orosz tankokkal
Mely mint dübörgő halál
Pillanatonként százakat
Irgalmatlanul lekaszál!
Drága kis testeken gázol
Páncélszörnyek hernyótalpa
Szovjet tankokra vér tapad

És ott feküsztök halva. Halva!
Megölték a gyerekeinket
A hősöket, mert szembeszálltak...
Bolsevista bitangok hada
Nemzetgyilkossá váltak!
Ezt a vért nem mossa le
Évezredek istélőszéke
És egy napon fegyvert ragad
A világnak minden népe!
Példát vesz Rólad kisfiú,
Te vézna iskolásgyerek,
Aki beszóltál a konyhába:
Anyu, most tüntetni megyek!!!
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VISSZATEKINTÉS…
A Komócsin tanyán került megrendezésre augusztusban a 2. lovas piknik, amit
családi napnak is nevezhetünk. Ezúttal is
közel 70-en voltunk. Olyan gyerekek kaptak
meghívást, akik az elmúlt években részt vettek már lovas terápiás foglalkozásokon, őket
kísérték el testvérek, szülők.

Kora délelőtt érkeztünk ki a nagy melegben, egy rövid köszöntés után folyamatosan
lehetett lovagolni: kettőn sétalovaglásra volt
lehetőség, másik kettőn ülve bizonyos feladatokat, tornagyakorlatokat lehetett végezni, az ügyesebbek ügettek is. Aki elfáradt, lovas kocsikázott, „csacsigolt”, kipróbálhatta,
hogy szól kezében a karikás ostor és hogy
milyen ügyes íjász. A fáradt társaságot ebéd
fogadta, amit bográcsban ott készítettek el
a szülők, Berkóné Masír Borikának Ábrahám
József és Kormos István segített.
Ebéd után lovas-ugratós bemutatót láttunk.
Késő délutánig maradtunk.
A nap lebonyolításában és szervezésében segítkezet: Deméné Gyuris Margit és
Ábrahám Józsefné Teri. A szállításban szülők, polgárőrök és a tanyagondnokok vettek
részt.
A terápiás foglalkozások a tanév első félévében tovább folytatódnak a sajátos nevelési igényű gyermekek számára.

Nyáron került kiosztásra az az 500 000
Ft értékű élelmiszercsomag is, amit Budapesten, a paprikáskrumpli főző versenyen
nyertünk. A tartós élelmiszerekből, édességből összesen 40 gyermeket nevelő család
részesült.
Tóth Erika családgondozó

VAJDASÁGBAN JÁRTUNK
királyokat ábrázoló ólomüveg ablakai. Délután rövid buszozás után
megérkeztünk Hajdújárásra. 2 órakor indult a felvonulás az iskolától
a focipályáig, ahol a színpadot állították fel. A pályán színes kavalkád
fogadott bennünket, vásárosokkal, lakodalmas zenével. A műsorban
a helyi csoporton kívül vajdasági és magyarországi táncosok is felléptek. A Toporgók csoport tápéi táncokat mutatott be, a felnőttek a
Ballada című műsorukból adtak elő egy rövid részletet. A helyi nézőknek nagyon tetszett mindkét műsorszám. A fellépést követően
ebédeltünk, majd elmentünk a Róka tanyára, ahol egy vidám órát
töltöttünk el.
Egy nagyon szép, tartalmas nap végén fájó szívvel vettünk búcsút
vendéglátóinktól, de abban a tudatban, hogy lesz még lehetőségünk
máskor is visszatérni. Köszönjük a vendéglátást és a programokat
vajdasági barátainknak.
A résztvevők nevében: Ótott Zsolt

Szeptember 26-án borongós, esős vasárnap reggelre ébredtünk.
Együttesünk meghívást kapott Vajdaságba, Hajdújárás szüreti fesztiváljára, valamint az Etnolife Alapítvány fenntartásában működő Róka
tanyára. Erre a két programra az Európai Unió IPA pályázatának keretében került sor.
A Toporgók és a felnőtt csoport szemerkélő esőben gyülekezett a kulturális központnál, majd fél kilenc körül elindultunk Röszke
irányába. A határ átlépése után Szabadka felé vettük az irányt, ahol
már várt a helyi vezetőnk, Huló István, a szabadkai Városi Múzeum igazgatója, az Etnolife Alapítvány elnöke. A múzeumban egy kis
reggelivel láttak vendégül bennünket, majd körbenézhettünk a kiállításokon. Ellátogattunk a Városházára is, ahol megtekintettük a 100
éves épület előcsarnokát és tanácstermét. A látvány semmihez sem
volt hasonlítható. Úgy gondolom, mindannyiunkat elkápráztatott az
épület Zsolnay majolikával díszített lépcsőháza, valamint a tanácsterem kalotaszegi mintával ékesített falai és magyar fejedelmeket,
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NÉPDALKÖRÖK HARMADIK TERÜLETI TALÁLKOZÓJA
2010. október 2-án az Üllési Déryné Kulturális Központban került megrendezésre a Népdalkörök Harmadik Területi Találkozója. Az
üllési Estike Népdalkör immár harmadik alkalommal volt házigazdája
a népdalszeretők népes táborának.
Nagy Róbert a Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a megjelent csoportok tagjait, majd Nagy Attila Gyula Üllés község polgármestere nyitotta meg a találkozót. Ezután a műsorközlő Bakóné
Balogh Judit színpadra szólította a szereplőket.
A műsorban fellépett:
– a Bordányi Berkenye Népdalkör és Citeraegyüttes,
– a Királyhalmi Parlando Női Kar Vajdaság,
– a Zákányszéki Parasztkórus,
– a Hagyományőrző Nyugdíjas klub Dalkara Röszkéről,
– a Bordányi Borostyán Dalkör,
– a Zsanai Népdalkör,
– a Sándorfalvi Nyugdíjas Egyesület Dalköre,
– a Domaszéki Népdalkör,
– a Mórahalmi Parasztkórus,
– a Dankó Pista Nóta Kórus Szegedről,
– és a házigazda üllési Estike Népdalkör és kísérő zenekara a
Rézhúros Banda.

A csoportok több éve sikeresen működnek. Sok szereplés, szép
sikerek és elismerések birtokosai. A jól szerkesztett műsorukat hangulatosan, tisztán és határozott tempóváltásokkal adták elő. A zenészek – szóló citera, tekerőlant, hegedű, citera és vonós zenekar
– tiszta és pontos játékukkal kísérték a dalosokat.
Az ünnepélyes zárás során Üllés Község polgármestere Nagy Attila Gyula elismerően szólt a dalkörök szerepléséről és a dalos közösségek értékes munkájáról.
A közös ebéd után – melyet az üllési Bali23 étterem készített –
vidám beszélgetés és jókedvű nótázás következett. Szebbnél szebb
dalok hangzottak el.
Kora délután a csoportok megelégedéssel távoztak, és megköszönték a vendéglátást. Kifejezték reményüket, hogy a találkozóknak
folytatása lesz.
A házigazda Estike Népdalkör köszöni a közreműködők munkáját,
akik a találkozó sikeréhez hozzájárultak: a támogató Polgármesternek, a Kulturális Központ vezetőjének, Bálint Antalnak és munkatársainak, a rendező nyugdíjasoknak és az iskola vezetőinek.
Farkas Györgyné
dalköri elnök
Juhari László
kórusvezető

CSALÁDI NAP
Az Egészségvédelmi Hét zárónapjaként tartottuk meg a II. Lecsófőző Családi Napot.
A versenyen a rossz idő miatt, csak a legbátrabb csapatok jelentek meg.
A finomabbnál finomabb lecsók versenyében a végső döntést a
zsűri hozta meg, melynek elnöke Farkas Attiláné Paragi Éva, tagjai:
Dr. Sugár Anita jegyző és Dudás Vincéné voltak.
A szakavatott zsűri döntése alapján az 1. helyezést Horváth Károly és csapata, a 2. helyezést Turner Józsefné és csapata, a 3. helyezést Király Attila és csapata nyerte el. Titkos szavazással különdíjat
kapott Dr. Nyári Károly és csapata.
Azok, akik nem vállalkoztak a főzésre, Turner Józsefné Marika
néni főztjét kóstolhatták meg.
A délután folyamán lovaskocsikázást, valamint nótázást tartottak.
A két utóbbi program szervezésért köszönetet mondunk Hunyadvári
Istvánnak.
Tanács Zoltán
Alkotóház tagja
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TESTÜLETI ÜLÉS
Üllés Község Képviselőtestülete 2010.
november 23-án (kedden) 16 órától tartja
következő soros, nyílt ülését a Polgármesteri
Hivatal Házasságkötő termében, melyre várja a település lakosságát.
Napirend:
1) A 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi helyzete
2) Javaslatok a Gazdasági Program elkészítéséhez
3) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

FELHÍVÁS

INGYENES TÁJÉKOZTATÁSI ÉS
HIRDETÉSI FELÜLET VÁLLALKOZÓKNAK
Tájékoztatjuk a település vállalkozóit,
hogy 2010. november 1-jétől ingyenes hirdetési felület áll rendelkezésükre a település
honlapján (www.ulles.hu).
Bemutatkozó-, illetve hirdetési anyagukat (szöveges és képes – termény- termékbemutató stb.) személyesen elektronikus
úton (pendrive-on), vagy e-mailben a balogh.
marta@ulles.hu címre küldhetik meg.
Szükség szerint lehetőség lesz a hirdetések frissítésére is.
A megküldött anyagokat legkésőbb 7
munkanapon belül a www.ulles.hu honlapon
találhatják majd meg.

ÜLLÉS KÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉREM
- JAVASLATKÉRÉS A DÍJAZOTT SZEMÉLYÉRE -

Üllés Község Képviselőtestülete 2008.
június 10-i testületi ülésén 20/2008. (VI.11)
Kt.ör rendeletet alkotott Üllés Községért Érdemérem adományozásáról.
Érdemérem adható „azon személyek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezetnek az elismerésére,
akik a település fejlesztésében, közéleti,
kulturális és gazdasági életében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve annak
révén a község értékeit növelő, maradandó
eredményeket értek el.”
Az érdemérem elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.
Javaslatot tehetnek:
a) a képviselőtestület tagjai,
b) a képviselőtestület bizottságai,
c) a jegyző, illetve az önkormányzati intézmények vezetői,
d) a helyi civil szervezetek,
e) érdekképviseleti csoportok,
f) magánszemélyek

Az ajánlásokat november 30. napjáig
Üllés Község Képviselőtestületének címére
Nagy Attila Gyula polgármesterhez kell eljuttatni.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott közösség, személy tevékenységének, működésének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező tevékenység leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak társadalmi, községi közösségi hasznosságának
méltatását.
A Képviselőtestület december 8-i rendkívüli ülésén dönt az adományozott személyéről. A díj ünnepélyes keretek között, december 19-én – Advent negyedik vasárnapján
– a „Karácsonyvárás” rendezvénysorozat
keretében kerül átadásra.
Nagy Attila Gyula
polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelettel megköszönném azoknak a választópolgároknak a szavazatait, akik támogattak szavazataikkal az önkormányzati választáson.
Polgármester Úrnak és az új Képviselőtestületnek ezúton szeretnék gratulálni és munkájukhoz sok sikert kívánni.
Tisztelettel: Maróti Zoltán

Nagy Attila Gyula
polgármester

FELHÍVÁS
A vörösiszap ipari katasztrófa áldozatainak megsegítésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is gyűjtést végez.
A Szeretetszolgálat helyi csoportja fogad
és továbbít ruhanemű és bútor kivételével
minden olyan adományt, amely hasznára
válhat a szörnyű helyzetbe került lakosságnak. Lehet ez jó állapotú használt műszaki
cikk, tartós élelmiszer, takarítószer, készpénz
stb.
Az adományok leadhatók a plébánián
hivatali időben kedd délután és csütörtökön
délelőtt.
A készpénz adomány OTP bankszámlára
adható, mely a következő:
OTP 1178400920200673
Köszönettel:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoport
Érdeklődni: 06/30/3171479-es
telefonszámon lehet
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NAPOS PIAC SZOMBATON IS!
A helyi piac termelői, eladói sok szeretettel várják a vásárlókat a Napos Piactéren, csütörtökön 5-12 óráig, szombati napokon pedig 6-12 óráig.
A piac kínálata:
– friss idényzöldségek
– gyümölcsök
– házi készítésű tejtermékek (tej, túró, tejföl, sajt)
– méz
– virág
– iparcikkek (ruházat, vetőmag, stb.)
Szombaton az árusoknak helypénzt NEM KELL fizetni!
Támogassuk a helyi termelőket, a hazai gazdaságot, és vásároljuk helyben termelt
termékeket, friss terményeket!

www.ulles.hu

AMIT AZ INFLUENZÁRÓL TUDNI KELL
Minden kétséget kizáróan az influenza a
leggyakoribb fertőző betegség.
Alapvetően három vírus,az A, B és a C,
illetve ezek altípusai és különböző változatai,
mutánsai okozzák az évente visszatérő, akár
kontinensnyi járványos méreteket is öltő
megbetegedéseket.
A vírus genetikai állománya folyamatos változásokon megy keresztül. Antigén
szerkezete változik, ennek következtében az
immunrendszer számára új kihívást jelent.
Ezért az oltást évente meg kell ismételni
és ajánlott már a szezon elején megtenni
ezt.
A vizsgálatok adatai alapján az influenza
elleni oltóanyagról kimutatták, hogy 7090%-ban védettséget biztosítanak.
Az influenza megelőzésének legfontosabb eszköze a védőoltás.
Az idén is lehetőség nyílik térítésmentes, önkéntes háromkomponensű szezonális
influenza elleni védőoltásokra, valamint az
egykomponensű influenza A /H1N1/ elleni
védőoltások beadására.
A 2010-11.évi szezonális influenza elleni
háromkomponensű /trivalens/ védőoltások
hatásosak az influenza A /H1N1/ ellen is.
Oltóanyagok:
– FLUVAL AB VAKCINA a 3 éven felüliek oltására.
– VAXIGRIP JUNIOR vakcina gyermekek részére
– FLUVAL P – a pandémiás influenza
ellen
– FLUARIX második generációs vakcina. Nincs benne a teljes vírus,csak a vírus
immunválasz kiváltásához szükséges antigéneket tartalmazó darabja. Mivel magasabb
fokban tisztított, kisgyermekek oltására is
alkalmas, és nagyon ritka az oltási reakció
kialakulása. H1N1 ellen is védettséget ad!
– BEGRIVAC –nem tartalmaz higanyt, 6
hónapos kórtól, sőt terheseknek is adható a
II.-III. trimeszterben.
– IDflu – 18 éves kórtól javasolt, ez az
első intradermális /a bőr külső része/, 1,5
mm-es mikro tűvel adott influenza elleni védőoltás mely szinte fájdalmatlan.
A szövődmények pl.: karfájdalom, lázas
állapot elvétve fordul elő. H1N1 ellen is védettséget ad!

NEM MINDEN LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS
INFLUENZA:

A járványügyi különbség az, hogy az
influenza hazai viszonylatban akár több százezres vagy milliós nagyságrendű országos
járványt is okozhat. Míg az egyéb légúti gyulladásos tüneteket kiváltó vírus jóval kisebb
méretű megbetegedéseket jelenthet.

Klinikai szempontból fontos különbség
az influenza és az egyéb légúti megbetegedések között, hogy az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek hiányoznak.
Hírtelen kezdet, magas láz, erős levertség és izomfájdalmak a jellemzők.
A légutak sejtjeiben szaporodó vírusok
a helyi tüneteken túl a felülfertőző baktériumoknak
– az immunrendszer komoly károsításával – kedvező helyzetet teremtve rendkívül
súlyos, akár halálos elváltozást is okozhatnak.
Az influenzavírus oka véráramba kerülő
toxikus anyagok révén életveszélyesen súlyosbíthatják a már meglévő, kóros folyamatokat. Az influenza fokozott veszélyt jelent a
60 évesnél idősebb emberekre is a gyengült
immunológiai reakciókészség miatt.
Amerikai kutatók legújabb bejelentése
szerint a mostani madárinfluenza és a múlt
század elején tomboló vírustörzs genetikai
felépítése számos hasonlóságot mutat.
Mind az A, mind a B típusú influenza vírus részecskék /virionok/ fertőző és kórokozó
képességét alapvetően a felületükön elhelyezkedő H és N jelű fehérjék /antigének/
határozzák meg. Az ezek által kiváltott
immunreakciók képesek a fertőzés megakadályozására. Ezeknek a fehérjéknek
a szerkezete nem stabil, ezért szükséges
minden évben védőoltást adni.
Az influenza terjedése:
– köhögéssel /légúti váladékcseppecskékkel/
– bőrkontaktussal /azaz egyszerű kézfogással/
– telefonkagylóról, ceruzáról, tömegközlekedési eszközökön,
– nyilvános helyeken, közösségben lehet
nagyrészt megkapni.
A kellemetlen tünetekkel és súlyos szövődményekkel járó influenzajárványok egészen az Ókor-tól kezdve végigkísérték az
emberiséget.
A vírus csak azokat a sejteket képes
megfertőzni, amelyek felszínén meg tud kötődni.
Madarakról emberre és egyéb emlősökre
való átterjedése véletlenszerű evolúciós események, mutációk lévén vált lehetségessé.
A madárinfluenzával szemben nem
véd a hagyományos influenza elleni oltás.
A betegséggel szemben az egészséges életmód a legjobb ellenszer. Az immunrendszer
általános erősítése sporttal, kirándulással,
zöldség-, gyümölcs- és folyadékfogyasztással.
A legveszélyeztetettebb körben a védőoltás ajánlott. Az influenzavírus elleni
egyetlen hatékony védekezés az idejében
beadott oltóanyag. A védettség kb. 2 hét
alatt fejlődik ki, és több hónapig tart.

A védőoltás mindenkinek ajánlott, de
különösen fontos, hogy részesüljenek benne az un. kockázati csoportokba tartozók,
azaz azon személyek, akiknél egy estleges
influenzafertőzés alapbetegségük, bizonyos
gyógykezelésük vagy életkoruk miatt súlyos
lefolyású, sőt életveszélyes lehet.
Célszerű a veszélyeztetett személyeket 5 évente egyszer PNEUMÓNIA /
TÜDŐGYULLADÁS/ elleni védőoltással is
beoltani!
Az influenza cseppfertőzéssel terjedő,
fertőző betegség. Lappangási ideje egy – három nap. Ezalatt a fertőzött még tünetmentes, de a kórt már terjeszti. A kór hirtelen
rosszulléttel kezdődik, a beteg levertnek,
elesettnek érzi magát. Magas láza van, erős
torok – és végtagfájdalmakat, fejfájást érez,
esetleg köhög. A fertőzés gyakran okoz szövődményeket, leggyakrabban középfül-, arcüreg- és tüdőgyulladást.
A fertőzés terjedése lassítható a fertőződés lehetőségeinek kiküszöbölésével.

INFLUENZA ELLENI VÉDEKEZÉSI
LEHETŐSÉGEK:

ezek érdekében figyelnünk kell arra, hogy
járvány esetén:
– maradjunk távol összejövetelektől, zsúfoltságtól
– veszélyes az influenzás beteg látogatása
– használjunk zsebkendőt tüsszentéskor,
köhögéskor és mossunk kezet
– a kórházi látogatási tilalmat komolyan
kell venni, hiszen az ott ápolt betegekre
óriási veszélyt jelenthet a látogatók által
behurcolt kórokozó
– a helyiségeket gyakran kell szellőztetnünk
– C – vitamin fogyasztásával a szervezet
ellenálló képességét fokozhatjuk
– erélyes lázcsillapítás, hideg vizes borogatás
– bő folyadékfogyasztás
– szövődmények megelőzésére tüdőgyulladás elleni védőoltás, melyet háziorvosától kérjen
– rosszabbodás esetén háziorvosi kontroll.
Az influenza ellen a védőoltás a leghatékonyabb védekezés, amely mindenkinek ajánlott!
Üllés, 2010-10-17.
Dr. Joó András
háziorvos
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NOVEMBER HAVI ORVOSI ÜGYELET
Október 29-e péntek délután 17 órától – november 2-a kedd reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
2.
3.
4.
5.

kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Joó András
Dr. Joó András

5-e péntek délután 17 órától – 8-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
8.
9.
10.
11.
12.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

12-e péntek délután 17 órától – 15-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
15.
16.
17.
18.
19.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

19-e péntek délután 17 órától – 22-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2
22.
23.
24.
25.
26.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

26-a péntek délután 17 órától – 29-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
29.
30.

hétfő
kedd

16-17 óráig
16-17 óráig

Dr. Joó András
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:
Dr. Joó András :
Dr. Vereczkey Csaba:
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282-052,
282-007,
287-034,

06/30/362-8459, 582-417
06/30/9282-007
06/30/9952-023

www.ulles.hu

„LÚD-TOLL”

Közzétesszük ifj. Horváth Károlyné – Hangulatjavító Estre sütött – süteményreceptjét,
mely a Legédesebb” kategóriában kapott elismerést és díjazást.

ŐSZ

DIÓS-HABOS KÁVÉS SÜTI

Mért is siratjuk el, ősszel a nyár’t?
Szememmel ölbe az őszülő búzatáblát
örömmel venném, s karjaimba a nyár’t.
Mint jókedvű porszemek
táncolnak szemembe:
– vacsorát rejtő, sietős cekkerek…
– léptek ritmusától fáradt iskolatáskák…
– némán is ordító, csillogó reklámtáblák …
Amott egy
libbenő lepke-lány
megfáradt szárnnyal
fürdik, búcsúzván
a hamvadó nyárban…
Hisz október szelében ég a múló nyár,
a Nap a Földtől egyre messzebb jár...
... de tüze még a nyáré!
Fénye még itt reszket
az őszülő lombok felett,
bő szívvel ontva aranyát
fáradt tájnak,
városnak egyaránt...
S a harangszót,
mint távolodó melódiát?
… elnyelte a Nap fénye...

Előveszünk két egyforma méretű, nagy gáztepsit. Egyikbe 10 tojásból piskótát sütünk.
A másikat jó vastagon kizsírozzuk, és hogy könnyebb legyen a dolgunk sütőpapírt is
terítünk bele.
Ezután elkészítjük a sütemény habját: 6 tojás fehérjét 25 dkg porcukorral gőz fölött addig
verünk, amíg kemény nem lesz. A gőzről levéve 1 csomag vaníliás cukrot és 25 dkg darabolt
diót keverünk bele. Ezt a habot beleterítjük a kizsírozott tepsinkbe és a 180 fokra előmelegített sütőnkbe helyezzük, amit rögtön visszaveszünk 150 fokra és így sütjük 30 percig. Majd
kikapcsoljuk a sütőt, de még hagyjuk száradni 30 percen át.
Elkészítjük a krémet is. 6 tojássárgáját, 20 dkg porcukrot, 1 pohár feketekávét gőz fölött
addig főzünk, amíg sűrű nem lesz. Ha kihűlt, 3 csomag vajat beleteszünk és robotgéppel jól
kikavarjuk.
A kihűlt piskóta tetejére tesszük ezt a krémet, majd a másik tepsiből kiügyeskedjük a
habot/ sütőpapírt megfogjuk, megfordítjuk a habot, lehúzzuk a sütőpapírt, visszafordítjuk/ és
a krémre helyezzük a habot.
Jó étvágyat hozzá!
Köszönjük a receptet, egyben továbbra is várjuk a süteménysütő versenyre sütött sütik
receptjeit.

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)

Csak a torony sír –
az elhaló hangok után,
s az október...
… némán,
… és sután...

Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
Szabó László

Október 30-november 1.
November 6-7.
November 13-14.
November 20-21.
November 27-28.

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

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

TÜDŐSZŰRŐ
EREDMÉNYEK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
azon személyek, akik az Egészségvédelmi
Hét keretében szervezett tüdőszűrőn bármilyen okból kifolyólag (pl. 40. életév alatt,
illetve foglalkozás egészségügyi vizsgálat
címén) befizették a 840 Ft-os vizsgálati díjat,
tüdőszűrő vizsgálati eredményüket az illetékes háziorvosuknál átvehetik.
Akik a vizsgálatot ingyenesen vették
igénybe, eredményüket a Szeged, Török
utca 3. szám alatti Tüdőszűrő Állomáson vehetik át.
Dr. Csonka Erika, Dr. Joó András
háziorvosok

KEDVES LÁNYOK, ASSZONYOK!
2010. november 22-én ismét nőgyógyászati rákszűrést szervezünk Dr. Kajtár István
Főorvos Úrral. Nemcsak rákszűréssel lehet felkeresni, hanem nőgyógyászati panaszokkal,
hurok levételével és felhelyezésével is. 1 éven belüli rákszűrés nem probléma, meg lehet
ismételni.
A vizsgálat díja + UH vizsgálat: 2000 Ft.
Rákszűrés helye: Tanácsadó
Ideje: 2010.11.22. 14-18 óráig
Időpontot kérni a 30/ 506 26 83 telefonon vagy személyesen a Tanácsadóban lehet.
Védőnők
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EGYHÁZI HÍREK
80 ÉVES LETT KNAPCSEK SÁNDOR ÜLLÉSI LELKI PÁSZTORUNK ÉS A SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ
gál. 2004. november 7-én tartották Arany
miséjét és még egy évig aktívan folytatta
papi hivatását. Hivatalos nyugdíját 2006.
január 1-jén kapta meg. Bár 2005-ben már
Soós János esperes segítette- temetések
lebonyolítása, misék, stb.- hivatását, viszont az irodai munkálatokat még mindig Ő
látta el.

TETTEK

BOLDOG 80. SZÜLETÉSNAPOT!
Október 24-én vasárnap elmentem a
pap bácsihoz, azzal a céllal, hogy egy kis
interjút készítsek vele, születésnapja alkalmából. Ahogy beléptem a szoba ajtaján, letette olvasni valóját, köszöntött és
elkezdtünk beszélgetni. Mikor elmondtam
tervemet láttam, hogy meghatódott, de
úgy tettem mint ha nem venném észre…
Aznap fél 5-kor kelt és napi rutin szerint
imádkozott. Egyre jobban belemelegedtünk
a beszélgetésbe, de tudtam ebéd előtt mennem kell, mert kapuzárás lesz. Nem tudok
objektívan írni a témáról, hiszen nem csak
lelki pásztor volt, de tanár is…erről viszont
bővebben lent olvashatnak. Kezdjük tehát
az elején….

RÖVID ÉLETÚT
Knapcsek Sándor 1930. október 21-én
született és már 24 évesen 1954-ben pappá
szentelték, mely után 4 évig Kiskunhalason
tevékenykedett, majd Csongrádon káplánként, Kecskeméten főplébánosként, Hódmezővásárhelyen, Isaszegen is végezte papi
kötelességét. Gátéren 3 évet önálló plébánosként töltött, amikor 1968-ban hozta meg
a döntést, hogy Üllésre jön és itt folytatja
lelkipásztori munkáját. 1992 és 94 között
Hódmezővásárhelyre helyezték vissza, de a
szíve mégis visszahúzta és 1994-től ismét
köreinkben tudhattuk Sándor atyát. Azonban nem ez volt az első eset, hogy Üllést
választotta. Felajánlották neki a váci esperesi címet, de Sándor atya szépen megköszönte és nemet mondott. Így tehát ahogy
Ő fogalmazott 1994-től örökké nálunk szol-
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Nagyon sok mindent köszönhetünk Sándor atyának, amely egy ilyen kis cikkbe nem
férne bele, így a fontosabbakat emelném ki,
melyek beszélgetésünkkor elhangzottak.
Mondhatni „gatyába rázta” az üllési híveket. Összetartás jellemezte a lakosságot,
így többször is mentek zarándokolni. Jártak Szentkúton, Vácott ahol a Szent jobbot
csodálhatták és imádkozhattak. Számunkra
mégis a legfontosabb új templomunk megépítése volt, melyet 1997-ben kezdtünk
el és 2001-ben már az ünnepi első misét
meg is tartottuk benne. Majd ezt követően
2002-ben a harangszentelés is megtörtént
bérmálással egybekötve. A melegebb, tágasabb, szebb templomunkat szinte minden szombat délután meglátogatja régi lelkipásztorunk az esti mise keretei között, így
ott is találkozhatunk vele.

„JÓ PAP HOLTIG TANUL!”
Tarja a mondás, de ez Sándor atya esetében különösen igaz is volt. Viszont tudását szerette volna másokkal is megosztani,
ezért a szorgos ministránsoknak nyelvórákat adott. Angolul és németül tanulhattak
a gyerekek tőle. Az első tanítványok között
szerepelt Kálmán László tanár úr valamint

tanításaiból jó magam is kivehettem részem. Emlékszem nyáron tanultunk leginkább, de ennek köszönhetően erősebbek is
voltunk angolból. Volt idő, mikor 30-an váltották a plébánia ajtaját, délelőtt és délutáni műszakban, annyian jártak hozzá. Tanítási színvonala sokszor vetekedett az állami
oktatással, hiszen nem csak hogy könyvet
kaptunk, de saját kazettát is, melyből a kiejtést és a nyelvtani szabályokat is elsajátíthattuk Knapcsek Sándor szinkronhangjával.
„Én nem magyaráztam, a lecke helyett odaadtam a kazettát. Amikor szükség volt Rám,
levettek a polcról.”– mondta mosolyogva.
Egy kazettára felvette az adott leckét, majd
azt a kazettát másolta tovább, így mikor a
szent miséken prédikálnia kellett – volt mikor egy nap háromszor-, nem volt berekedve, hiszen okosan másolta a szalagokat.

KÖSZÖNET
Nem tudjuk elégszer kifejezni hálánkat
a sok jóért, amit értünk és közösségünkért
tett. Köszönünk mindent és imádkozunk,
hogy még sokáig tagja legyen kicsiny falunknak.
Szeretettel: Farkas Renáta

„EMELD FÖL SZÍVEDET
NEMZETEM!”
Fantasztikus élményben volt része azoknak, akik eljöttek az október 24-én vasárnap 16 órától kezdődő ünnepélyes szentmisére a Székesegyházban és az azt követő
„Emeld föl szívedet nemzetem!” emlékműsorra, melyet a 80. évfordulóját ünneplő

www.ulles.hu
érezhették, nem csak a zarándokok száma
által, de a művészek- temesvári, szabadkai,
nagyváradi és szegedi színészek- egyetemisták, kórus és a tánckar által. Büszkék
lehetünk, hiszen a 80 tagú tánckarban 8
üllési – Ótott Zsolt Toporgók csoportjából:
Bíró Mátyás, Horváth Hanna, Hódi Zoltán,
Juhász Norbert, Nagy Barbara, Nagy Réka,
Szabó Emma és Wurcinger Imre- vehetett
részt. A műsorban bemutatták az egyházmegye, a Székesegyház létrejöttét és az
oktatás kiemelkedő szerepét. Zárszóként
Varga Miklós, jól ismert Miatyánk és Európa című dalaival búcsúzott, melyet a
magyar és egyházi himnusz követett. A
színészek fele levonult a színpadról, mikor
a több ezres tömeg elkezdte énekelni a székely himnuszt. Gyönyörű volt! Azt a 3,5 órát
nem tudjuk szavakba foglalni, hiszen látni,
hallani és érezni kellett volna. Azonban a
közös imádságból elhoztunk egy gondolatot, melyet szeretettel ajánlunk fel minden
olvasónak.
Fotó: www.szegedma.hu

Fogadalmi templom és Dóm tér tiszteletére
rendeztek. 2 buszt kaptunk Kiss-Rigó László püspökünktől, melyeken alig volt szabad
hely. Habár a kezdés előtt majd egy órával
a templomhoz érkeztünk nehezen találtunk
ülőhelyet és az emberek csak úgy özönlöttek. A misén magyarországi és külföldi egyházi képviselők, papok, püspökök is részt
vettek, melyek szintén az esemény fontosságát szimbolizálták. Azonban, hogy püspökünk szavaival éljek: „A megemlékezés nem
feltétlen a templom, mint inkább a közösség erejének szól.” Ezt az erőt a jelenlévők

„ISTENÜNK, TEREMTŐNK, ATYÁNK!
Te vagy a történelem Ura. Hálát adunk
azért, hogy 1000 évvel ezelőtt Gellértet Velencéből arra indítottad, hogy Szent István
királyunk kérésére hazánkban segítse a
Krisztusi hitre nevelni nemzetünket, és egyházmegyénk első főpásztora legyen.
Hálát adunk vértanúságának bátor és
hősies áldozatáért, mely ma bennünket is
arra buzdít, hogy hűségesen és hitelesen
tanúságot tegyünk hitünkről. Egyházmegyénk történelme összefonódott az egész
nemzet történelmével.

Köszönjük, hogy jó- és balsorsban, külső és belső viharokban, kudarcokban és
sikerekben, örömben és bánatban megtarthattuk hitünket, melyet leginkább elődeink
által áthagyományozva kaptunk tőled.
Add, hogy a krisztusi hithez mindig hűségesek maradjunk, és áldozattal tegyünk
róla hiteles tanúságot minden embertársunk, az egész nemzet és társadalom szolgálatában.
Segíts bennünket, hogy egyházmegyénk alapításának 1000 éves jubileumára
készülve más keresztény testvéregyházakkal együttműködve, egymást kölcsönösen
erősítve tudjunk hatékonyan együttmunkálkodni minden jószándékú emberrel, állami,
önkormányzati vagy civil szervezettel, különösen az ifjúság nevelésében és oktatásában, beteg, magányos, elesett, testi-lelki
bajban sínylődő vagy szükséget szenvedő
embertársaink javára, a tudomány, a művészet és a kultúra gazdagításában. Az evangélium szolgálatával így kívánunk hozzájárulni ahhoz, hogy az egész társadalom élete
szebb, jobb és igazabb legyen, és Európa
népei egyetemes értékeinkre építve testvéri közösséggé váljanak.
Ezt kéjük tőled Mária, a Magyarok
Nagyasszonya, és Szent Gellért püspök
közbenjárásával a mi Urunk, Jézus Krisztus
a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.”
Farkas Attiláné Paragi Éva
egyháztanács tag, gondnok
Mihállfy László
egyháztanácstag, elnök

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Ocskó Annamáriának, aki automata mosógépet adományozott családunknak és Tóthné Erika
tanyagondnoknak, valamint Farkas Attiláné Paragi Évának az automata mosógép házhozszállításáért.
Vastag Józsefné

MISEREND
ÓRAÁTÁLLÍTÁS MIATT:

TEMETÉSI MISÉK

VASÁRNAPI MISÉK

Keddenként 16:00-tól

Szintén alkalom a szentmisén való
részvételre, Jézussal való találkozásra,
szentáldozásra!

a szomszédos községekben

Csütörtökönként 8:00-tól

Bordányban: reggel 7:30-kor

Első Pénteken 8:00-tól

Forráskúton délelőtt 11-kor

Szombatonként 16:00-tól

Zsombón délelőtt 10:30-kor

Vasárnaponként 9:00-tól

Üllési Plébánia Fogadóórái:
Kedd: 12-15:30-ig
Csütörtökön: 9-12 óráig
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NOVEMBER HAVI MISEREND
1-jén hétfőn Rácz Gáborné- Forrai Rozália, fia
Gábor és a négy szülőért

14-én vasárnap Vass Jánosért, id. Vass Jánosért- Rabi Arankáért, Kocsispéter Irénért

27-én szombaton Ádám Andrásért és a három szülőért

2-án kedden Kormos Kálmán – Czékus Erzsébet, fiuk Kálmán, menyük Olgáért

18-án csütörtökön Paplógó Illéért – Mora
Erzsébetért, fiuk Antalért, Tóth András és
meghalt családtagjaiért

28-án Ádvent 1. vasárnapján Szalai Antalért,
Csóti Ilonáért, Szalai Ilonáért, Szalai Lászlóért, Ménesiné Huszár Irénért, meghalt nagyszülőkért és családtagokért

4-én csütörtökön Papokért
5-én pénteken Rózsafűzér társulat élő és
meghalt tagjaiért
6-án szombaton ifj Fodor József négy szülőért és a meghalt családtagokért
7-én vasárnap Gyuris András – Balogh Erzsébet és a meghalt családtagokért
9-én kedden Mihállfy család élő és meghalt
tagjaiért
13-án szombaton Juhász Sándor, Kisapáti
György – Gyuris Erzsébet, fiuk Józsefért

20-án szombaton Huszár Andrásért, Györgyért és Huszár Sándorért, Vass Vilmosért
és családjáért, Magyar Máltai Szeretet Szolgálat üllési csoportjának tevékenységéért.

30-án kedden Illés Andrásért – Rácz Annáért, Rácz Ferencért – Kisapáti Annáért

21-én vasárnap Peták Ferenc – Kisapáti Gizelláért, fiuk Ferencért, Dudás Ferencért élő
és meghalt családtagokért
22-én hétfőn Gyuris Andrásért, Czakó Sándorért – Pintér Magdolnáért, Simon Jánosért, Gyuris Andrásért – Borbély Annáért és
a meghalt nagyszülőkért
25-én csütörtökön Id. Maróti Zoltán és élő
családtagjaiért

NAGY VAGY!
Október 23-án szombaton az üllési Fontos Sándor Alapfokú
Művészeti Iskola részt vett a TV2 szervezése alatt álló Nagy Vagy!
Című, iskolák közötti vetélkedő forgatásán. Számos csapat mellett
a mi fordulónkban hat településsel kellett felvennünk a harcot. A
csapatoknak 3 vizes és 5 szárazföldi versenyen kellett erejüket megmutatni. A lendületes kezdés után hamar eldőltek az erőviszonyok,
de az üllési „team” a tőle telhető módon, mindent beleadva küzdött
a jó eredmény elérése érdekében. Csapatunkat egy „celeb” is kiegészítette Damu Roland, a Jóban Rosszban sztárja személyében.
Jó tanácsaival, már a verseny elején ellátott minket és hozzá igazodva próbáltuk kihozni magunkból a maximumot. A vizes feladatok
végén csapatunknak a negyedik helyre sikerült besorolni. A fárasztó verseny után pár órás pihenőt követve a szárazföldi feladatok
végrehajtása következett. Előtte Katus Attila fitness világbajnok
melegítette be a csapatokat. A gyöngécske kezdés után az utolsó
feladatban, mely a sítalpas járás volt, első helyen sikerült végeznie
az üllésieknek.
A jó kedv elkísérte egész napon át a versenyzőinket.
A szurkoló csapatban Nagy Attila Gyula polgármester mellett
számos diák és tanár is megfordult. Táblákkal és transzparensekkel
felszerelve buzdították Üllés csapatát.
A csapatunk tagjai: Nagy Róbert, Deme Zita, Farkas Renáta,
Seres Attila, Dér Zoltán, Pekurár Melissza, Hegedűs Eszter, Maróti
Gabriella, Dinnyés Dalma, Horváth Nikolett Ivett, Papp Máté, Vass
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Máté, Zámbó Gergő és végül de nem utolsó sorban Gyuris András
voltak.
Sajnos csapatunknak nem sikerült továbbjutnia, de derekasan
helyt álltunk, és tovább öregbítettük iskolánk hívnevét.
Lapzártánkig nem érkezett hír arról, hogy melyik napon fogják
közvetíteni az adást, de az biztos, hogy most ősszel kerül műsorra.
Seres Attila
csapattag
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PÁLINKAFŐZÉS – OTTHON
Magán pálinka főzésre vonatkozó új
jövedéki szabályozás lépett életbe 2010.
szeptember 27-én.
A jövedéki jogszabályok magánfőzésre,
valamint a bérfőzésre vonatkozó új rendelkezései 2010. szeptember 27-én lépnek
életbe.
Ennek kapcsán a Vám- és Pénzügyőrség az alábbiakról tájékoztatja az érdeklődőket.
Magán pálinka főzésben a 18. életévét
betöltött személy saját vagy vásárolt gyümölcsből évente, kizárólag személyes fogyasztásra 50 liter 86 fokos párlatot állíthat
elő adómentesen (amely 86 liter 50 fokos,
vagy 100 liter 43 fokos párlatnak felel meg).
Ezen mennyiség fölött, illetve ha a párlatot
a magánfőző értékesíteni kívánja, meg kell
fizetni a jövedéki adót, és az előállítást a
vámhatóságnak három nappal korábban be
kell jelenteni. A magánfőző által egy évben
előállított párlat mennyisége nem haladhatja
meg a 2 hektoliter tiszta szesz mennyiséget
(azaz a 400 liter 50 fokos párlatot, melyből a
fentiekben említett mennyiség adómentes).

Magán pálinka főzést végezni legfeljebb 100 liter űrtartalmú lepárló berendezésben lehet, melyet a vámhatóságnak nem
kell bejelenteni.
Egy háztartásban akkor is csak 50 liter párlat állítható elő adómentesen, ha
abban több magánfőző él, azaz az adómentes mennyiséget a háztartásban élő
magánfőzők NEM VONHATJÁK ÖSSZE.
Lepárló berendezést gyártani, értékesíteni kizárólag a vámhatóság engedélyével
lehet.
A párlatot értékesíteni akkor lehet,
ha a magánfőző kistermelőnek minősül, és
megfizette a jövedéki adót, az értékesítés
palackozva, legfeljebb 2 literes kiszerelésben
és párlat zárjeggyel ellátva, a kistermelő saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás
vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében történhet.
A bérfőzdékben előállított párlat után
50 literig nem kell megfizetni a jövedéki
adót, az a fölötti mennyiségre a jövedéki adó

2010-ben 1380 forint, 1 liter 50 fokos párlat
esetében.
A vámhatóság – ellenőrzései során – a
jövedéki szabályokban meghatározottak teljesülését vizsgálja, így például a bejelentési
kötelezettség teljesítését, a párlat értékesítésére, elidegenítésére vonatkozó szabályok
betartását (például a párlat továbbra sem
ajándékozható). A vámhatóság az előzőeken túlmenően a jövőben is elvégzi az ellenőrzött információkat tartalmazó – például a
bérfőzetőkre vagy a magánfőzőkre vonatkozó
– közérdekű bejelentések kivizsgálását is.
A részletes szabályozás a Vám- és Pénzügyőrség honlapján (http://vam.gov.hu)
olvasható, vagy személyesen a területileg
illetékes regionális ellenőrzési központjaink
adnak felvilágosítást, melyek címéről és
egyéb információkról a helyi tarifával éjjelnappal hívható Információs Központunknál a
06-40-FINÁNC (06-40-346-262) telefonszámon érdeklődhet.
Sipos Jenő ezredes
szóvivő

RENDŐRSÉGI HÍREK
A hideg, csapadékos ősz beköszöntével
megváltoztak a közlekedési feltételek. Az
utak csúszósabbá, a lehúzódó köd hatására beláthatatlanabbá válnak. A nyálkás, hideg időben a nyári gumik rosszul tapadnak,
csúszkálnak, ha lehetőségük van, cseréljék
át a gépjárművek gumiabroncsait téli gumikra. Kérjük Önöket, hogy mindig az útviszonyoknak és a látási feltételeknek megfelelően vezessenek!

nem használják az öntöző, a vadriasztó, vagy
más elektromos berendezéseiket, akkor azokat és a hozzájuk kapcsolódó hosszabbítókat
tegyék biztonságos, zárt helyre!

Az előző rendőrségi tájékoztatás során
elmondtuk, hogy megnövekedett az elektromos kábellopások száma. Ezúton is felhívnánk a figyelmet arra, hogy amennyiben már

Mint minden esetben, most is felhívnánk
a figyelmet arra, hogy nyilvános helyen (pl:
gyógyfürdő, orvosi váróterem, önkormányzat, posta, buszmegálló stb.) táskájukat,

Több kiskertben még nem takarították be
a burgonyát, nem szállították el a fel-, illetve
leszedett terményt, ami komoly lehetőséget
ad azon személyeknek, akik könnyen, de törvénytelenül kívánnak élelmiszerekhez jutni!

bármilyen értéktárgyukat ne hagyják őrizetlenül, mert az alkalmi lopások sértettjeivé
válhatnak!
Ha olyan cselekményt észlelnek, amely
bűncselekményekkel összefüggésbe hozható, kérjük Önöket azonnal jelezzék felénk
és hívják a 107, 112 hívószámot, vagy a
Mórahalmi Rendőrőrs 62/581-040 telefonszámát!
Segítségüket köszönjük!
Dr. Pőcze Tünde r. őrnagy

EGY CSAVAR AZ ÚT SZÉLÉN
Szegény csavar elhagyatva ott hevert az
út szélén. Észre sem vették, meg aztán kinek
is kellene egy elhagyott. Pedig ő egy jó gép
fontos csavarja volt, fontos feladata, fontos
megbízása volt. Egyszer aztán meglazult a
kapcsolat közte és a gép közt, és elveszett.
Így már csak a magány és az emlék jutott
neki és a gondolat: Én egy jó gép fontos csavarja voltam. Miért hagytak el? Miért nem figyeltek rám? Már a kínzó magány jár nekem
és az álmom. Egyszer arra járt egy jó lélek,

meglátta és felvette. Talán jó lesz még két
dolgot összefogni. Immár örül a csavar. Van
feladatom. Igaz nem olyan jó gép nem oly
fontos a feladat. De érzi, hogy odafigyelnek
rá, sőt szeretik, és már nem gondol az előző
életére. Csak áldja a napot mikor megtalálta
a jólélek.
Hiszem, hogy sok a csavaréhoz hasonló
élet. Depresszió, kitaszítottság érzés mikor
az élet romokban hever. De higgyétek el tavasszal a kóró mellett ott a kis hajtás, a re-

mény, hogy van kiút. Vasárnap esténként Te
is találkozhatsz vele: a jólélekkel, a reménynyel, a békességgel, Jézussal.
Vasárnaponként 18 órai kezdettel Üllésen
a Napos úti piaccsarnokban, korra, nemre,
felekezetre való tekintet nélkül várunk. Ha
szereted az Urat, én is szeretlek!
Érdeklődni Petinél lehet telefonon: 0670/604-1785
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INGYENES KÉPZÉSEK MÓRAHALMON!
A mórahalmi Móra Ferenc ÁMK-nak,
konzorciumi együttműködésben a Móranet
Kft.-vel és a Tóth Menyhért Városi Könyvtár
és Közösségi Házzal, a TÁMOP-3.2.3-09/12009-0039 számú „MOST: Mórahalom kistérsége az élethosszig tartó tanulás szolgálatában a gazdasági fejlődésért” című projekt
keretén belül lehetősége nyílik ingyenes
képzések megvalósítására, hátrányos
helyzetű kistérségi lakosok számára.
Szeretnénk felmérni a Kistérségben élők
igényeit, hogy milyen képzésen vennének
részt szívesen, ennek megfelelően az alábbi
képzés-tervezeteinket ajánljuk figyelmükbe:

INGYENES KÉPZÉS RÉSZLETEI:
A képzések teljes költségét a TÁMOP3.2.3-09/1-2009-0039 számú, „MOST:
Mórahalom kistérsége az élethosszig tartó
tanulás szolgálatában a gazdasági fejlődésért” című pályázatból finanszírozzuk.
A képzésekre beiratkozók számára útiköltség térítést és minden képzési alkalommal egy meleg étkezést biztosítunk!

Bővebb információt az alábbi elérhetőségen kaphatnak:

KÉPZÉSEK TERVEZETT IDŐTARTAMA:
Egy-egy képzés 15 alkalommal, összesen 90
órában kerül megszervezésre.

Amennyiben a felsoroltak között talált az
érdeklődésének megfelelő képzést, kérem az
alábbi igényfelmérési lap kitöltésével és viszszaküldésével jelezze azt számunkra.

– Nyelvi képzés (angol, német, olasz,
szerb): a jelentkezők nyelvtudás szintjéhez
igazított – kezdő és haladó szintű – nyelvi
képzés.
– Kezdő, haladó számítástechnikai
képzés, e-ügyintézés: a kezdő vagy haladó
szinten induló számítástechnikai képzéseink,
valamint az elektronikus felületen történő
ügyintézés
– Média designer képzés: audiovizuális kommunikáció, azon belül a média
kommunikáció iránt érdeklődők számára
ajánljuk
– Határmenti turisztikai animátor
képzés: turisztikai- és szabadidő szervezést
ellátó szakemberek képzése
– Családi napközis gondozó, gyermek
animátor képzés: kisgyermekek kis csoportokban történő napközbeni ellátása; gyermekek számára kialakított szabadidős-, kreatív
programok szervezése, lebonyolítása.
– Szobalány képzés: a szobalány munka is, mint bármely más beosztás megfelelő
szakmai ismereteket igényel. A képzésen
megszerezhető etikai, konfliktuskezelési, biztonságtechnikai ismeretek, szakmai nyelvismeret birtokában nagyobb eséllyel lehet
szobalány állásokat elnyerni.
– Konyhai kisegítő képzés: a képzés
során elsajátítható élelmiszerismeret, takarítási-, tárolási műveletek, munkahelyi
gyakorlat megszerzése alkalmas szálloda-,
étterem-, vendéglő-, menza-konyhai munkavállaláshoz.

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
– Homokhát kistérségi állandó lakhely (Ásotthalom, Bordány, Forráskút,
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa,
Üllés, Zákányszék).
– Hátrányos helyzet (pl.: iskolai oktatásból lemorzsolódott, 8 általános iskolai
osztályt végzett, érettségizett de szakképesítéssel nem rendelkező, regisztrált álláskereső, tartósan inaktív, GYED-en, GYET-en vagy
GYES-en levők, illetve GYED-ről, GYET-ről,
GYES-ről a munka világába legfeljebb hat
hónapja visszatérők, megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő felnőttek).
– 18. életév betöltése.

Jelen tájékoztatónk megtalálható a
www.morahalom.sulinet.hu weblapon a
Középiskola és szakképzés - Felnőttképzés
- Képzés MOST menüpont alatt is, ahonnan
letöltheti és visszaküldheti az igényfelmérési lapot a grofagi@morahalom.sulinet.hu
e-mail címre.

CUKORBETEG KLUB
Cukorbeteg Klub november 17-én 17
órától kerül megrendezésre.
Találkozásaink alkalmával közös problémáinkat beszéljük meg, diétás ételeket készítünk, amit el is fogyasztunk. Minden cukorbeteget, és érdeklődőt szeretettel várunk
a Napos Piac épületében!
Markovics Attila
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Móra Ferenc ÁMK
www.morahalom.sulinet.hu
Nytsz: 06-0005-02, akkr. sz. AL-0511
6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
Tel. 62/281-059
Ügyintéző: Dr. Tóthné Gróf Ágnes

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

TÁMOGATOTT MEZŐGAZDASÁGI KÉPZÉSEK
MÓRAHALMON
A mórahalmi Móra Ferenc Általános Művelődési Központ az FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 100%-ban
támogatott képzéseket indít Mórahalmon, az
MVH-nál regisztrációs számmal rendelkező
egyéni vállalkozók és magánszemélyek számára.
A képzés költségét a képzésre jelentkezőnek be kell fizetnie az ÚMVP Képző Szervezet számlájára, de a sikeres vizsga letétele
után, a 139/2008. (X. 22. ) FVM rendelet értelmében, az MVH-tól visszaigényelhető. A
képzésben résztvevő meghatalmazást adhat
a képző intézménynek, így a visszaigényléssel kapcsolatos minden egyéb teendőtől
mentesül.

AJÁNLOTT KÉPZÉSEINK:
Aranykalászos gazda
80 órás növényvédő tanfolyam
Alkalmazott számítástechnikai ismeretek
A képzések teljes listája megtekinthető a
honlapunkon.
Decemberben induló képzéseink jelentkezési határideje: 2010. november 10.
További információ és jelentkezés:
www.morahalom.sulinet.hu
Móra Ferenc ÁMK Mórahalom, Barmos
György tér. 2.
Makra István
E-mail: makraistvan@morahalom.sulinet.hu
Tel.: 06-62/281-059, 06-70/3321-182
/Nytsz.: 06-0005-02, Akkr. sz.: AL-0511/

www.ulles.hu

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT
NOVEMBER
A

5 ÉS 12-E KÖZÖTT ÜLLÉSEN,

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONTBAN MEGRENDEZÉSRE
KERÜLŐ

AFRIKA HÉTRE!

PROGRAMOK
Nov. 5. (péntek) 17 óra
Megnyitó
Nagy Attila Gyula polgármester
dr. Sarungi Emőke – Tinga - Tinga tárlat vezetés
Dr. Molnár Gábor és Kiss Gábor Ferenc főszerkesztő – Mítosz és valóság fekete Afrikában, a Belvedere tematikus lapszám bemutatója
Nov. 6. (Szombat) 17 óra
Djembe táncház

ALKOTÓHÁZ

Nov.8. (hétfő) 14 óra
Mese délután Tomory Ibolyával
Hangszer bemutató

NOVEMBER

Nov. 9 (kedd) 17 óra
Budapest-Bamakó utifilm – dr. Törőcsik Attila
Dr. Joó András – Zanzibár és Kenya, fényképes élménybeszámoló

2. (kedd)
6. (szombat)
9. (kedd)
13. (szombat)
16. (kedd)
20. (szombat)
23. (kedd)
27. (szombat)

Nov.10. (szerda) 17 óra
Papp János – afrikai állat trófeái
Filmes élménybeszámoló
Nov. 11. (csütörtök) 14 óra
Vadasparki kisállatok bemutatója
Nov 12. (péntek) 17 óra
Gasztronómia Nap – afrikai ételekkel
Nov. 5-e és 12-e között folyamatos afrikai kép és állattrófea kiállítások tekinthetők meg a Déryné Kulturális Központ épületében!
6794 Üllés, Felszabadulás u. 48.
rendezveny@ulles.hu
30/50-63-159

ket.

PROGRAMJA

Hímzés alapjai
Kesztyűbáb készítés
Csuhé alátét készítés
Nemezelés
Gazdanapi értékelés
Gyöngyszövés
Csuhé kosárka készítés
Adventi koszorú készítés

A kerámia műhely minden foglalkozáson fogadja az érdeklődő-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondok köszönetet azoknak az üllési lakosoknak, akik a
felújított Déryné Kulturális Központ részére - az intézmény díszítésére
– virágokat adományoztak.
Nagy Róbert, Déryé Kulturális Központ vezetője

A DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT ÁLLANDÓ PROGRAMJAI:
Program
Baba-Mama klub
Estike népdalkör
Jóga
Nyugdíjas klub
Zumba
Torna
Népzenei oktatás

Nap
hétfő
hétfő
kedd
szerda
hétfő, szerda
hétfő, szerda, péntek
szerda, péntek

Időpont
9 órától
17 órától
17 óra 30 perctől
17 órától
18 órától
19 órától
14 óra 30 perctől

Helyszín
kisterem
kisterem
színpad
kisterem
nagyterem
multiterem
multiterem
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CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
MEGHÍVÓ
A Csigabiga Óvoda és BölcsĘde lakói
szeretettel meghívják
ÖNT és KEDVES CSALÁDJÁT
a Déryné MĦvelĘdési Központban
2010. november 2o-án szombaton 19 órakor kezdĘdĘ

Sebők Szilveszternek és Pipicz Anikónak
2010. szeptember 24-én 3620 grammal
– Bence nevű,

16.

Jótékonysági Bálunkra
A bál programja:
19.00 Vendégvárás, welcome drink.
19:30 Óvodások, SzülĘk és Óvodai,BölcsĘdei dolgozók vidám mĦsora
20:00 Vacsora
Tánc, tombola!

Ifj. Papp Dezsőnek és Böröcz Zsuzsannának 2010. október 6-án – 3770 grammal
Csanád nevű,

A bálon játszik a ZSOMBOY’S együttes!!
BelépĘ: 3.500.- Ft/fĘ
Szórakozzon és jótékonykodjon velünk!
Jegyeket az óvodában november 8-tól vásárolhatnak az óvodavezetĘnél.
Támogatójegyek árusítása az óvónéniknél./ 1.000.- Ft/db. /

Tombolatárgy felajánlásaikat köszönettel és szívesen
fogadjuk.

Juhász Olivérnek és Keresztes Évának 2010. október 8-án – 2490
grammal Gréta nevű gyermeke született
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Szél Szilveszter algyői és Csongrádi Tünde üllési lakosok
szeptember 18-án,
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

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

HALÁLOZÁSI HÍREK
Dunai Ferencné (szül: Lapu Irén) szeptember 18-án,
Sárközi Zoltán szeptember 23-án,
Gyuris Antalné (szül: Szűcs Gizella) október 5-én elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

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

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
Dr. SebĘk Edit
radiológus fĘorvos

A gazdabolt egyúttal tudatja, hogy a
téli lemosó szerek
teljes választéka kapható.
Néhány ajánlat:
- VEGESOL RS 20 l
- OLAJOS RÉZKÉN 5 l
- BORDÓI POR 25 kg
- JOLLY (77 %-os rézhidroxid) 10 kg

37.800 Ft
8.500 Ft
18.400 Ft
21.500 Ft

Rendelés helye:
Szeged-Kiskundorozsma, Tas utca 2. (Thurzó Gyógyszertár mellett)
Rendelés ideje:
Minden szerdán 16-20 óráig.

A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj ellenében történnek,
elĘjegyzés alapján!
Bejelentkezés:
Munkanapokon 8-l7 óráig.
telefon: 62/541-828
KérhetĘ vizsgálati típusok:
Hasi és kismedencei UH-vizsgálat
Nyálmirigy UH-vizsgálat
Végtagi UH-vizsgálat
Here UH-vizsgálat
Végtag erek UH-vizsgálat

Pajzsmirigy UH-vizsgálat
Nyaki lágyrész UH-vizsgálat
EmlĘ UH-vizsgálat
Nyaki erek UH-vizsgálat
Prostata (transrectalis)UH-vizsgálat

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

