2010. április

XVI. évfolyam 4. szám

ÚJ NAPOS PIAC ÜLLÉSEN
HELYI TERMÉKEK TÁMOGATÁSA

Üllés Község Önkormányzata sikeresen
pályázott az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból – falumegújításra és
fejlesztésre igénybe vehető támogatásokból. A több mint 42 millió forintos beruházás
magába foglalja az új Napos Piac építését
kialakítását, valamint a központi Szabadság
park fejlesztését (automata öntözőrendszer
kiépítését). A fejlesztések a Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Hivatal 26 millió forintos támogatásával, valamint a Csongrád Megyei
Önkormányzat 1 millió forintos sikeres tervpályázatával és önkormányzati önerő biztosításával valósultak meg.
Üllésen bizonyára sokan emlékeznek rá,
csütörtökönként megpezsdült az élet, sült
kolbász, és lángos illata árasztotta el a vásártér környékét, valamint fellendült a helyi kereskedelem. Az elmúlt 20 évben sok minden
változott, többek között az is hogy a Vásártér
lassan elcsendesült. „Járdát oda kell építeni ahol ösvény van” szól egy régi mondás.
Üllésen a régi ösvényre újra elkezdtünk építeni. Először is falunapot szervezünk a Vásártéren minden évben, most pedig megidézzük
a régi piacos múltat, hogy a jelen és a jövő
profitáljon belőle. Egy korszerű, 21. századi,
a homokhátságon is egyedülálló Napos Piac
épült fel, ahol az abszolút figyelmet a helyi
termékek kapják.
A piac átadó ünnepség március 20-án
került megrendezésre. A rendezvényen a
szép, napos időnek köszönhetően több szá-

zan jelentek meg. A műsor – amit a Fonó
Néptáncegyüttesnek, a Rézhúros Bandának,
és Czakó Sándor zenekarának köszönhetünk
– megalapozta a jó hangulatot. Az Alkotóház-,
a „Remény” Nagycsaládos Egyesület- és
az Üllési Nyugdíjas Klub tagjai palacsinta
kóstolásra várták a megnyitón résztvevőket.
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület jóvoltából
a gyerekek aszfaltrajz versenyen vehettek
részt.
A vendégek, akiket Nagy Attila Gyula
polgármester úr egyenként beszédében köszöntött (Dr. Bohács Zsolt a FIDESZ-KDNP
országgyűlési képviselőjelöltje, Molnár Áron
a JOBBIK országgyűlési képviselőjelöltje, Dr.
Zakar Péter a Csongrád Megyei Önkormányzat alelnöke, Dr. Hegedűs Ferenc az MVH
szegedi iroda jogi osztályának vezetője, Kalmár Ferenc KDNP alelnöke, Dr. Gonda János
a Csongrád Megyei Önkormányzat pénzügyi
bizottságának elnöke, és Nógrádi Zoltán a
Homokháti Kistérség országgyűlési képviselője és elnöke) elfogadták a meghívást, és
együtt ünnepeltek ezen a szép eseményen.
Az átadó ünnepség utáni csütörtökön
már használatba is vehették az új Napos
Piacot mind az árusok, mind pedig a vásárlók. Érdemes mindenkinek csütörtökön és
szombaton ellátogatni Üllés piacára, hiszen
itt garantáltan „helyi termelőtől vásárolhat
helyi terméket”.
Polgármesteri Hivatal
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KÉSZÜLTÜNK A HÚSVÉTI ÜNNEPEKRE
Az Idősek Klubjában izgalmasan teltek az Ünnepet megelőző
hetek. A Pszichiátriai betegeknek szervezett Húsvéti készülődésnek a Gondozási Központ adott helyet, így az idősek is érdeklődéssel figyelték a tevékenységeket, majd lassacskán bekapcsolódtak.
Húsvéti fészkeket készítettünk, amit kartonból kivágott majd festett
bábokkal, csipeszekkel díszítettünk, ezen kívül üvegfestéssel is foglalkoztunk. A foglalkozások jó hangulatban teltek, és a résztvevők
saját készítésű ajándékokkal lepték meg az Idősek Klubjának tagjait,
a Gondozási Központ dolgozóit, családtagjaikat és barátaikat.
Baloghné Muráti Edit Brigitta

„MÁRTI RECEPTJEI”
FŐTT ZABPEHELY

Ízlés szerinti mennyiségű zabpelyhet főzzünk meg vízben. Ízesítsük pici sóval és cukorral, valamint őrölt fahéjjal, őrölt szegfűszeggel.
A főzés elején tehetünk bele valamilyen idény gyümölcsöt is, így is
nagyon finom reggelit kaphatunk.
Ugyanezt természetesen tejjel is elkészíthetjük.
Jó étvágyat!

SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELTÜNK!
Az Idősek Klubjában emlékezetes születésnapot tartottunk 2010. március 6-án.
Ézsiás Kálmánné, Magdika néni 95. életévét betöltötte, ebből az alkalomból köszöntötte őt a Kormány oklevéllel, amit Nagy Attila Gyula
polgármester adott át egy gyönyörű virágkosár és köszöntő kíséretében.
A család részéről a néni lánya, veje, unokái és dédunokái köszöntötték, valamint a Gondozási Központ dolgozói és klubtagjai adták át
ajándékaikat.
Az ebédet nagyon finom emeletes tortával koronáztuk meg.
Magdika néninek szívből kívánunk még sok-sok boldog évet, jó egészséget szerettei körében!
Kolonics Mária intézményvezető
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI
TÁJÉKOZTATÓ

A

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK 1. FORDULÓS EREDMÉNYÉRŐL

Az első forduló számszerű eredményei Üllésen (forrás: www.valasztas.hu):
Egyéni

001
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz-KDNP) 263
Dr. Botka László (MSZP)
78
Málovics György (LMP)
43
Molnár Áron (JOBBIK)
81
Listás

001
18
30
27
0
266
46
78

MDF
LMP
CM
MIÉP
FIDESZ
MSZP
JOBBIK

002
223
63
26
63

003
243
78
38
102

004
61
15
7
28

Összesen
=
790
=
234
=
114
=
274

002
4
27
6
0
230
47
64

003
6
39
17
0
244
52
106

004
1
4
3
0
64
12
28

Összesen
=
29
=
100
=
53
=
0
=
804
=
157
=
276

Szavazókörönként a megjelentek száma:
001. sz. szavazókör 470
002. sz. szavazókör 380
003. sz. szavazókör 466
004. sz. szavazókör 117
Részvételi arány: 55,6 %

Köszönöm a megjelent választópolgároknak a részvételt!

A

FELHÍVÁS

Dr. Sugár Anita
jegyző

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK 2. FORDULÓJÁRA!

2010. április 11-én sor került az országgyűlési képviselő-választás első fordulójára.
Üllés a 03. sz. egyéni választókerületbe tartozik, ahol április 25-én második forduló
megtartására kerül sor, mivel egyéni listáról egyik képviselőjelölt sem szerezte meg a
leadott szavazatok több, mint 50%-át.
Szavazni a 2. fordulóban CSAK az
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI JELÖLTRE
kell, mivel a területi listás szavazás érvényes és eredményes lett.
Igazolás kiadását a 2. fordulóra NEM
lehet kérni, arra az első fordulót megelőző
április 9. du. 16 óráig volt lehetőség!
Ha Ön lakóhelyet változtat a két forduló között, akkor nem az új, hanem a korábbi
lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új

lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen
igazolás birtokában keresheti fel az értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok
figyelmét, hogy a 2. fordulóban is akkor
jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú
személyi igazolvány)
b) személyazonosító igazolvány (kártya
formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú vezetői
engedély – ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.

Szavazni csak személyesen reggel 6
órától este 7 óráig lehet.
A választás napján a szokásos 4 szavazókör működik:
1. sz. szavazókör – Általános Iskola Üllés,
Felszabadulás u. 53.
2. sz. szavazókör – Általános Iskola Üllés,
Felszabadulás u. 53.
3. sz. szavazókör – Általános Iskola Üllés,
Felszabadulás u. 53.
4. sz. szavazókör – Baromjárási iskola
Üllés, Petőfi dűlő 12.
Kérjük, ismét éljen választójogával!
Dr. Sugár Anita
jegyző
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VÁLASZ AZ ÁRPÁD NÉPE FŐSZERKESZTŐJÉNEK
Ez a közéleti lap eddig is a benne megjelenő egyének, szervezetek gondolatait adta közre – cenzúrázás nélkül –, minden lázító, a
másképp gondolkodókat vitára sarkalló, provokáló szándék nélkül.
Az ominózus cikk is egy népes közösség híradásaként került a
lap hasábjára nem frekventált helyen.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az egyébként tartalmában is kritizált
újság írásait teljes részletességgel tanulmányozzák az érintettek, így
bukkanva a politikai állásfoglalást is tartalmazó cikkre.
Anno Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr (MSZP) felesége,
Dobrev Klára faültetéséről is beszámoltunk, ettől az még nem vált

MSZP-s lappá. Néhány amatőr írás, vers is előfordult, de ettől még
nem pályázott irodalmi folyóirat címre.
Ugyanitt az Ön gondolatai is helyet kaphattak volna, amennyiben
tárgyilagosan, provokáló szándék nélkül kívánt volna az olvasók elé
lépni.
Ugyanis ez a célja egy közéleti helyi lapnak.
Az Üllési Körkép Szerkesztősége

FALUNAPI ELŐZETES
2010. JÚNIUS 4.-5.-6.

JÚNIUS 4. (PÉNTEK)
17 ÓRA – MŰVÉSZETI ISKOLA ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGE

JÚNIUS 5. (SZOMBAT)
SPOTVERSENYEK
MEGNYITÓ
TÁRSASTÁNC BEMUTATÓ
HIP-HOP BEMUTATÓ
OPERETT
MULATÓS

SUB BASS MONSTER
SHOWDER KLUB

UTCABÁL

JÚNIUS 6. (VASÁRNAP)
MISE

– ÚRNAPI KÖRMENET
BORVERSENY
FŐZŐVERSENY

DÍSZPOLGÁRI CÍM ÁTADÁSA
ZENÉL:

OLD GOLD BOY’S
SHAKET

BESSODROM
FONÓ
A RÉSZLETES PROGRAMOT MÁJUSI SZÁMUNKBAN KÖZÖLJÜK!
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BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK
I.
Ha ismeretlen személyek magukat kórházi dolgozónak kiadva keresik fel Önöket azon
indokkal, hogy kórházi sorsolás alapján nyereményt vittek, ne essenek kísértésbe! Az
általuk felkínált nyeremény rendszerint egy
külföldi gyártmányú masszázsgép, amelynek
árát a helyszínen elkérik, ami több száz ezer
forint is lehet, azzal, hogy a nyugdíjintézet
azt napokon belül visszafizeti, erre azonban
nem kerül sor. A pénzátvételről elismervényt
nem adnak.
A csalók általában azzal nyerik meg a
sértettek bizalmát, hogy több személyes
információval rendelkeznek róluk, főként a
kórházi kezelésükre, betegségeikre, akár
szomszédaikra vonatkozóan is.
Idegeneket ne engedjenek be a lakásukba, részükre nagy összegű pénzt, értéket
ne adjanak át, kérjenek igazolványt, meghatalmazást, iratot az ismeretlentől!
A kórházak nevében eljáró személyek
minden esetben hivatalos iratokkal rendelkeznek megbízatásukra vonatkozóan, ezért
róluk a kórházak felvilágosítást tudnak adni.

II.
Ha kórházi kezelésre szorulnak vagy látogatóba mennek egészségügyi intézménybe
semmilyen esetben se hagyják felügyelet
nélkül értékeiket, illetve ne tartsanak maguknál sok készpénzt!
A település körzeti megbízott rendőrei
Fehér Szabolcs rendőr zászlós és Csillag
Zoltán rendőr főtörzsőrmester, akik szívesen
állnak rendelkezésükre, nyugodtan forduljanak hozzájuk bizalommal! Fogadóórát keddenként 10:00 és 12:00 óra között a helyi
KMB Irodában tartanak! Elérhetőségük a
következő: 06-20/209-53-03.
A Mórahalmi Rendőrőrs őrsparancsnoka
Köles Attila rendőr őrnagy minden hónap
első hétfőjén tart fogadóórát 14:00 és
16:00 óra között!
Vigyázzanak magukra és értékeikre!
Pópity Beatrix rendőr zászlós
Mórahalmi Rendőrőrs

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti
Állatorvosi Rendelőnél
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 30/239-2996,
20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
Május 1-2.
Május 8-9.
Május 15-16.
Május 22-24.
Május 29-30.

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

20/973-9149, 30/239-2996
30/998-6139
30/324-5032
20/973-9149, 30/239-2996
30/499-7241

TESTÜLETI ÜLÉS
Üllés Község Képviselőtestülete 2010.
május 18-án (kedden) 16 órától tartja következő, soros ülését a Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termében, melyre várja a település lakosságát.
Napirend:
1)

A környezetvédelem helyzete a
településen
Tájékoztató a szennyvízprojektről;
a hulladékudvar működéséről

2)

Díszpolgári Cím adományozása
(zárt ülésben!)

3)

Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

FELHÍVÁS KUTYATARTÓKNAK!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a község belterületén a kóbor kutyák
elszaporodása miatt a hivatal fokozott ellenőrzéseket végez.
Az állattartási előírások be nem tartása
miatt a kiszabható pénzbírság összege
szabálysértési eljárás keretében 30.000
Ft-ig terjedő pénzbírság lehet.
Kérem Önöket, hogy az ebeket tartsák a
kerítésen belül úgy, hogy a közterületre jutást és az állatok kóborlását a lakosság biztonsága érdekében elkerüljük!
Dr. Sugár Anita
jegyző

ÚJ NAPOS PIAC
MÁR SZOMBATON IS!

A helyi piac termelői, eladói várják sok szeretettel a vásárlókat csütörtöki és szombati napokon 5-12 óráig az új Piactéren.
A piac kínálata:
– friss idényzöldségek (saláta, retek, spenót, paradicsom,
paprika, hagyma, stb.)
– gyümölcsök
– házi készítésű tejtermékek (tej, túró, tejföl, sajt)
– méz
– virág (vágott-, cserepes-, balkonnövények, stb.)
– iparcikkek (ruházat, vetőmag, stb.)
Támogassuk a helyi termelőket, a hazai gazdaságot, és vásároljuk helyben termelt termékeket, friss terményeket!
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
csoport hírei:
Március 15. után Húsvétra készültünk,
S az új óvodai program szerint mindent projektnek „becéztünk”.
Bár a szó idegen, de mindazt mit csináltunk, számunkra nem ismeretlen.
Kiállítást szerveztünk a nyusziknak, amik plüssből voltak és nem mozogtak.
Nyuszi-kirakóztunk, memória kártyáztunk, majd az állatoknak „vásárt” tartottunk.
Piacra mentünk, ahol vásárolni szerettünk volna, de a fizetséget elfogadni senki sem akarta.
Kosaraink megteltek: barkával, virággal…. így mentünk a postára a képeslapjainkkal.
Amit mi készítettünk ügyes kezeinkkel, fel is adtuk nyomban szép bélyegekkel.
Vendégünk volt Dudás Mónika, kivel asztali díszeket barkácsoltunk az oviba.
Voltunk Alkotóházban, ahonnan húsvéti kosarakkal tértünk haza, Ica és Julika néni segített a ragasztásban.
Sütöttünk nyuszis süteményt, nem győztük kóstolni, szinte azt néztük, nem akar elég lenni.
Locsoló-bállal zártuk ezt a programot, itt Zsuzsi és Zoli bennünket megtáncoltatott.
A citerás Pista és Zoli bácsi húzta a talpalávalót, a szülők pedig „szolgáltatták” a rágcsálandót.
Már csak egy gondolat és zárjuk sorunkat, mindenkinek köszönet és hála, hisz a mai napig boldogan gondolunk vissza rája.
csoport hírei:
Az elmúlt hetek a tavaszvárás és a legnagyobb tavaszi ünnepre való felkészülés jegyében teltek.
Tanultunk tavaszi, locsoló verseket, dalokat, meséket hallhattak, de még a
Truffaldino Bábszínház előadása is egy nyuszi családról szólt. Fel elevenítettük
a húsvét népszokásait, hagyományait, jellegzetes ételeit. Magunk is sütöttünk
kalácsot a kemencében-minden óvodás gyermek örömére.
csoport hírei:
Iskolánk igazgatója és helyettese tájékoztatót tartott a leendő elsősök
szüleinek. 26 gyermek megy iskolába szeptemberben.
Az elmúlt hetekben figyeltük a természet változásait, a nyíló virágokat, a levelet növesztő fákat, a sok virgonc pókot, bogarat, lepkét. A
húsvéti készülődés keretében barkácsoltunk, tojást festettünk, a fiúkkal
locsolóverset tanultunk. A lányok elbírálták, ki mondja szépen, hibátlanul,
s megkapta a „Mehet locsolkodni!” minősítést.
csoport hírei:
A csoportban a 2009/2010-es
tanévben bevezetésre került a KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAMCSOMAG.
Csoportunkban megteremtjük annak lehetőségét, hogy a gyermekek
a játékon, a művészeteken, az alkotó munkán, saját tevékenységükön
keresztül szerezhessék meg azokat az élményeket, amelyek felkeltik bennük a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére.
Az óvodai tanév folyamán eddig megismerkedtünk a TŰZ és a VÍZ tulajdonságaival,
jelenleg a FÖLD témakörében szerzünk tapasztalatokat.
Csoportszobánkban akvárium található,
ahol folyamatosan figyelemmel kísérhetjük a
kis halaink életét. Szükség szerint tisztogatjuk
az akváriumot és minden második nap etetjük
a halakat.
Kísérleteztünk a különböző földfajták vízáteresztő képességével. (fekete föld, homok,
marosi homok), figyeltük az általunk vetett
bab növekedését, megfigyeltük, hogy a mézeskalácstészta a sütőben megkeményedik és finom illata lesz… stb. Elsétáltunk egy közeli tóhoz, ahol a vízparti élővilágot figyelhettük meg.
Úgy gondolom, hogy sok élménnyel gazdagodtak a Mazsola csoportos gyermekek ebben a
tanévben.

ISKOLAI HÍREK
TERMÉSZETTUDOMÁNYI

VERSENYEK EREDMÉNYEI
A Hevesy György Országos Kémia Versenybe 6 tanuló kapcsolódott be: Ábrahám
Karola 7.a, Balogh Melinda 7.b, Bodó Beáta
7.a, Maróti Gabriella 7.b, Nagy Nikolett 7.b
és Rácz Dávid 7.a osztályos tanulók. A levelező fordulók után mind a hatan bejutottak
a területi versenyre. Az itt elért eredménye
alapján Rácz Dávid továbbjutott a megyei
döntőbe, ahol 2. helyezést ért el.
A Curie Országos természetismereti
versenybe iskolánkból 3 csapat nevezett.
A levelező fordulók után mindhárom csapat
meghívást kapott a megyei döntőbe, melyet
Szentesen rendeztek meg. Szoros küzdelemben a következő eredmények születtek:
A 3-4. osztályos korcsoportban 6. helyezést értek el Erdélyi László, Gyuris Imre és
Kiss Patrícia.
Az 5-6. osztályos korcsoportban 2. helyezést értek el Csúcs Donát, Monostori
Zsolt és Onica Klaudia; 4. helyezést értek el
Bozsák Patrik, Gyuris Ervin és Hódi Krisztina
Minden versenyzőnek gratulálunk és reméljük, hogy jövőre hasonlóan szép eredményekről számolhatunk be.
Külön köszönetet mondunk Rácz Zoltánnak illetve Gábor Sándornénak és Bálint
Antalnak, akik a gyerek szállításában besegítettek.
Kocsisné Hecskó Ágnes
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„LÚD-TOLL”
ANYÁK NAPJÁRA
Kedves Édesanyák, Nagymamák, és Dédik!
Ma az anyák napján a nap is szebben fénylik.
Száz virágnak illatával megköszönjük Nektek,
Hogy gyöngéd gondoskodással minket
felneveltetek.
Féltőn, szeretettel óvott, védett vigyázó szemetek,
Hogy az igaz útról le ne térjen soha gyermeketek.
Békességre, szeretetre, türelemre tanítottatok,
Ezért hálára, tiszteletre és gondoskodásra, oly
méltóak vagytok.
Zengjen háladalunk minden jó Anyának,
Megköszönjük életünket Nektek, s jó Apánknak!
Felderül a szívünk, lelkünk, ha mosolyogni látunk,
Ti vagytok a biztos láncszem,
mindig számíthatunk Rátok.
Ti őrzitek családotok összetartó erejét,
Ti tanítotok becsületre, hitre, s megtartani szívünk
békéjét.
Mert szerető szívetek van, nincs ilyen jó senki,
Egy igaz szívű Édesanyát nem pótolhat semmi.
Áldja meg az Isten minden lépésteket,
Tisztelet, egészség, boldogság kísérje végig
életeteket.
A gondoskodásnak sohase érezzétek hiányát,
Ünnepeljük még sok éven át, együtt
az Anyák napját.
„Ahány harmatcsepp hullt a sok virágszálra,
Annyi áldás szálljon az édesanyákra!”
Beküldte: Hajnal Sándorné

KÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÁS
Keresd a könyvtárban:
Így neveld a sárkányod!
Bár Hablatyban igazi viking szív dobog,
hőssé, mint apja szeretné, mégsem sikerült
válnia. A vikingnevelés kezdetét veszi, és
Hablaty végre alkalmat kap a bizonyításra. Ám
amikor barátságot köt az ellenséggel, egy félelmetes Éjfúriával, minden a feje tetejére áll.
Fel!
Carl egy nap tízezer színes, héliummal töltött lufit köt háza kéményére. Lepedőkből vitorlát készít és mindenki ámulatára a levegőbe
emelkedik. A kaland még izgalmasabbá válik,
amikor kiderül, hogy potyautasa is van egy
túlbuzgó kisfiú, Russell személyében. Útjuk
sok izgalmat rejt, csokifaló madárral s beszélő
kutyával is találkoznak; nem beszélve egy váratlan felfedezésről! Tarts velük, és éld át te is
a nagy kalandot!
Meszesné Volkovics Szilvia
Községi Könyvtár vezetője

ÉDESANYÁM EMLÉKÉRE
(RÉSZLET)
Az én édesanyám olyan jó anya volt,
Amerre járt,
mindenütt gyönyörű szép halk,
csilingelő zene szólt.
Mindenkire mosolygott,
Aranyos, kedves, bájos volt.
Édesanyám egy igazi
Tündér volt.
Férjét, gyermekeit
nagyon szerette,
Minden percben velünk volt,
amikor ideje engedte.
Gyermekeit mindig
Szépre és a jóra nevelte,
Hitre, imádságra tanította,
Tisztességre, becsületre nevelte.
Édesanyámat a falunkban
és a falunkon kívül is
minden ember szerette.
Örök gyászba borult a szívünk,
amikor legdrágább Édesanyánkat
elvesztettük,
Csak a jó Istenünk és Szűz Anyánk
tudja megmondani, hány éjszaka
virrasztott felettünk.
Áldja meg a jó Istenünk is helyettünk.
Nagyon jó emlékezni arra a sok-sok ölelésre,
melynek szorításából érezni tudtam szerető
erejét. Édesanyja mindenkinek csak egy van,
vagy egy volt.
Emlékezzünk együtt azokra az Édesanyákra,
kik már nem lehetnek közöttünk.
Beküldte: Hajnal Sándorné

ANYÁK NAPJÁRA!
Kicsi az én szívem,
Kicsike darabka,
Édesanyáméból
Úgy van kiszakítva.
Azért siet vissza,
Azért szeret ottan,
Ahol az a két szív
Újra összedobban.
Fejem édesanyám
Ölébe lehajtom,
Forró imádságom
Az égre sóhajtom!
Beküldte: özv. Hódi Istvánné
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PETI GONDOLATAI A DEPRESSZIÓRÓL III. RÉSZ
A DEPRESSZIÓ: AZ ELLENSÉGEM, AMI ELLEN KÜZDÖK.
Már tudok élni a betegségemmel, mert
sok mindent tudok róla. Már tudtam dolgozni, így szembetűnő volt a javulás. Közben italozni is eljártam. Barátok közt jobban telik az
idő. Megismertem valakit, akivel jól éreztem
magam, és csakhamar barátok lettünk, komoly barátok. Mi a különbség az ivócimbora
és a barát között? A baráttal bensőséges
dolgokat: örömöt és bánatot is meg lehet
beszélni. Aki ezzel a betegséggel küzd, az
többnyire magányos. Falat emel maga körül, zárkózottá válik, és szorongásáról nem
beszél.
Új barátom megértett. Éreztem hogy
őszinte, és én is az voltam vele. Lassacskán
kezdte lerombolni a magány, és zárkózottság
okozta falat. Úgy éreztem, hogy a lelkem is
megkapta a gyógyszerét, mert jól esett ez az
őszinte barátság érzése. Egyszer észrevettem hogy Ő nem iszik, nem dohányzik.
– Jól látom? – kérdeztem.
– Igen. – mondta.
– Hogy tudtál ilyen könnyen leszokni? –
kérdeztem.
– Jézus segített. – mondta.
– Na persze. – gondoltam.
– Lesz a faluban evangelizáció – igehirdetés, zenés istentisztelet – gyere el!
– Elmentem. Eltelt egy kis idő és amikor
újra találkoztunk megkérdezte:
– Milyen volt?
– Hát, … Az énekek tetszettek, a többi
fura volt.

– A másik faluban is lesz összejövetel,
gyere el! Fizetni nem kell, hozunk, viszünk.
Jó, elmentem. És ott bemutatta a testvérét, barátait. Azt hiszem ez jól esett. Éreztem a közvetlenséget, közelséget. Szépek
voltak a dalok, és az az őszinteség és barátság, ahogyan közeledtek hozzám, csodás
volt. A barátai, testvére, a pásztor odajött
hozzám és átölelt. Nem tudom hogyan, de
erőt tudtam meríteni belőle. Jól éreztem
magam közöttük. Mindez, ami történt velem megindított bennem egy gondolatsort:
Vajon meg tudtam volna azt, hogy hány
jóember vesz körül nap, mint nap? Talán
sohasem.
Egy másik alkalommal, amikor a pásztorral beszélgettem, ezt mondta nekem:
– Téged szeret az Úr, és ezt akár próbára
is teheted
Na jó – gondoltam.
Két nap múlva azt mondtam, leteszem az
italt, gyógyszert és a kávét. (Azt nem írtam,
hogy többféle gyógyszert is szedtem előtte,
nem csak a depresszióra). És újabb csoda
történt. Nem hiányzott se ital, se gyógyszer.
Érdekes dolog történt. Többet kezdtem foglalkozni az egészségemmel. Egészséges ételeket kezdtem enni, rájöttem, hogy az sem
drágább és az is igaz lehet, hogy több pénz
marad, mert nem iszom.
Ma már nem a depresszió ellen küzdök,
hanem azon gondolkodom, hogyan tudnék
én segíteni másoknak? Azoknak, akik meg-

próbálják felvenni a harcot, és küzdenek.
Mert ez egy küzdelem és nem könnyű a
győzelem. Kell a segítség a felismeréshez,
az elfogadáshoz de a gyógyulás a cél, amit
nehéz elérni. Én nem vagyok orvos, a gyógyszerekről viszont tudom azt, hogy vannak
káros mellékhatásaik.
A gyógyulásom nem teljesen az én
érdemem. Sok segítő ember vett körül.
Szomszédok és Barátok. Nemcsak barátságot kaptam, hanem szeretetet, megértést,
őszinteséget és hitet. Ezek azok a gyógyszerek, amiknek nincsenek mellékhatásai.
Ezek az igazi gyógyszerek. Ezek állítottak
talpra és nem tudom hogyan tudnám meghálálni!
Ha valaki kedvet érez arra, hogy megoszsza történetét, gondolatait a hozzá hasonló
problémákkal élőkkel, akár név nélkül, jelentkezzen a Gondozási Központban Baloghné
Muráti Edit Brigittánál.
Az elmúlt alkalmak során megismerhették egy depressziós beteg történetét, aki
segíteni szeretne a többi betegen azzal, hogy
leírja tapasztalatait betegségével kapcsolatban. A következő részben ezzel foglalkozunk.
Baloghné Muráti Edit Brigitta
Közösségi koordinátor és gondozó

ALKOTÓHÁZ
MÁJUSI PROGRAMJA
1.

(szombat) Foglalkozás elmarad

4.

(kedd)

8.

(szombat) Régiből újat, saját
pólónk díszítése

11. (kedd)

Készítsünk fotó albumot

Keresztszemes hímzés

15. (szombat) Gyöngyszövés
18. (kedd)

Hasznos kiegészítők
saját kezűleg

22. (szombat) „Újrahasznosítás”
papírnassé tárgyak
készítése
25. (kedd)

Félkész munkák
folytatása

NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANGOS RÁKSZŰRÉS
A VÉDŐNŐI TANÁCSADÓBAN

2010. 05. 17.-ÉN.
TOVÁBBI JELENTKEZŐKET IS VÁRUNK!
A SZŰRŐVIZSGÁLAT DÍJA
2000 FT.

29. (szombat) Szélforgó készítés
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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SZENTMISÉK
05.01. Paragi Sándor – Paragi
Sándorné – Csóti Veronika,és leányuk
Veronika
05.02. ifj. Rutai István, Rutai István,
Balogh Gizella, Maróti Györgyné
05.04. Siroki és a Nagy család meghalt
és élő tagjaiért
05.06. Papokért
05.07. Rózsafüzér Társulatokért
05.08. Balogh Mihály – Soós Erzsébet
és a meghalt gyermekeiért
05.09. Gyuris Ferenc, Gyuris István
– Menyhért Gizella, Kulcsár Péter – Sugár
Etelka és a meghalt családtagokért
05.11. Maróti József – Rácz Rozália,
fiuk Maróti József, Gyuris Mária és Maróti
Antal
05.13. Dékány Dezső és a nagyszülőkért
05.15. Krupincza Ferenc – Szabó Mária
és a meghalt gyermekei Ferenc, László
05.16. Kálmán Henrik és a meghalt
szülőkért
05.18. Zádori Pál – Berkó Julianna és a
meghalt családtagokért
05.20. Jenovai György – Szélpál Anna
és családjaikért
05.22. Péter Ferenc és a meghalt
családtagokért
05.23. Sárközi József, Sárközi Mária,
Mészáros Mihály – Móra Ágnes, leányukért
és fiújukért
05.24. Kovács Péterért és a meghalt
családtagokért
05.25. Márta és a Deme család meghalt tagjaiért
05.27. Maróti Valéria
05.29. Szilágyi Vince – Gyuris Franciska és a meghalt családtagokért
05.30. Lakatos Antal – Ördög Etelka,
Juhász István – Kádár Német Magdolna,
Battancs Mátyás – Ördögh Julianna.

EGYHÁZI HÍREK
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy minden
hónap első péntekén délelőtt lehetőség van
a betegek háznál történő (ingyenes) meglátogatására, gyóntatására és áldoztatására.
Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy igény szerint házszentelésre is van lehetőség.
Misék íratása minden kedden délután
és csütörtökön délelőtt, a plébánián lehetséges.

MISÉK KEZDETE:
Kedd – Szombat: 17:00 óra
Csütörtök: 8:00 óra
Vasárnap: 9:00 óra

CSALÁDI NAP
2010. MÁJUS 8. (SZOMBAT)

Az idén harmadik alkalommal rendezzük meg a Családi napot a templomban és
a templomkertben. Szeretnénk olyan napot
szervezni, amelyet gyermek – óvodás vagy
iskolás-, valamint a szülő, nagyszülő együtt
töltene el, hiszen rohanó világunkban olyan
keveset van együtt a család. Ennek érdekében igyekszünk mi is tenni valamit.

PROGRAMKÍNÁLATUNK
Tekintettel arra, hogy az egyházban
2010. a papok éve, e téma köré építettük
programjainkat.
Délelőtt,10 órakor a templomban kezdünk filmvetítéssel, melynek címe: Carol a
pápa,aki ember maradt. A film két részes,
II. János Pál pápaságának történetét meséli
el, felszentelésétől, temetéséig. A film bemutatja a pápa mély emberségét, valamint
toleranciáját, megértését más vallások iránt.
Az alkotás rávilágít hatalmas lelkierejére és
szellemi tisztaságára, mely még ellenfeleit is
bámulatra késztette. Mivel a film két részes
az első rész után szünetet tartunk, frissítővel,
pogácsával.
A délután a templomkertben folytatódnak
az események, játszóházzal gyerekeknek.
13 órától kézműves foglalkozás, íjászat,
kötélhúzás, talicskatoló verseny, szinkron sítalpazás, tojáskeresés, zsákban futás, szellemi vetélkedő, stb..
14 órától két vendég papunk megosztja az érdeklődőkkel életútjukat. Szeretnénk
ha a hallgatóság számára fény derülne,mi
indította el őket ezen az úton,hogyan élnek a hétköznapokban. Természetesen a
beszámoló után kérdéseket lehet nekik

feltenni, és lehetőség lesz személyes beszélgetésre is.
16 órától gyónási lehetőség
17 órakor zenés anyák napi szentmise
Noé Zoli zenekarával
A mise végén az édesapák és a gyerekek
meglepetéssel és könnyű vacsorával szeretnék meghálálni az édesanyák áldozatos szeretetét.
Mise után zenés beszélgetés a templomkertben.
Szeretettel várunk és meghívunk mindenkit, töltsük együtt ezt a napot.
Szervezők
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VÁSÁROLJON HASZNÁLTRUHÁT

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

NAGYKER ÁRON
AZ AMERIKAI HASZNÁLTRUHA ÜZLETBEN

RUZSA HÚSBOLT

ÜLLÉSEN!

MARHA PACAL:
SERTÉS BėRÖS KARAJ:
SERTÉS FEJ, BėR:
SERTÉS MÁJ:
PULYKA APRÓHÚS:

(AZ AUTÓSBOLTTAL SZEMBEN)
HIHETETLENÜL KEDVEZŐ,
HETENTE CSÖKKENŐ
KILÓS ÁRAKKAL VÁRJUK
MINDEN KEDVES RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓNKAT!

S-ES MÉRETTŐL AZ 5XL-IG!

890 FT/KG
950 FT/KG
99 FT/KG
299 FT/KG
690 FT/KG

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

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

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

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

TICKET RESTAURANT
Chéque déjeuner
Sodexo Pass
utalvány elfogadó hely.

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

TEL: 30/311-4975

HAGYOMÁNYOS BONTOTT TÉGLA

Az üllési Szent Pál Patika
A
májusi akciója a következő:

TETSZŐLEGES SZELETELÉSE.
SZELETEINK ALKALMASAK BEL- ÉS KÜLTÉRI
BURKOLATOKRA, KERÍTÉSEK, ALAPZATOK, HOMLOKZATOK
DÍSZÍTÉSÉRE. 2000 FT/M2

arcápolási termékek teljes kínálata
10% kedvezménnyel,
kiemelt termékeink katalógusból is
választhatók:
Doliva
Nivea
Eucerin
Egyes Neogranormon babaápolási
termékek 50%,
Kolastyna napozószerek 5% kedvezménnyel
Pontgyűjtő kártyát biztosítunk minden
kedves vásárlónk részére!
Címünk: Üllés, Felszabadulás u.35.
Tel.: 62/582-080

BALI 23 ÉTTEREM
ÉTTEREMBŐL
ELŐFIZETÉSES EBÉD RENDELHETŐ
550,- Ft/ adag
Telefon: 30/632-57-98
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Bali 23 É erem,
Üllés, Felszabadulás utca 23.
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NAPTÁR
ÁPRILIS
… Április, óh, Április
Minden csínyre friss!
Faun- bokájú, vad suhanc,
Ujra itt suhansz!...
Tóth Árpád: Április

A hónapot Mars kedveséről, Venusról nevezték el, őt ugyanis
Aperirének is hívták, mely a latin aperire szóból származik. Jelentése
„megnyitni”- utalva a kinyíló természetre.

A HÓNAP JELES ESEMÉNYEI:
április 1.
Az ugratás, tréfálkozás napja (Bolondok napja)
április 7.
Egészségügyi világnap
Biztonságos anyaságért világnap
Füstmentes világnap
április 10.
Rákellenes világnap
április 11.
A magyar költészet napja (József Attila születésnapja)
április 12.
Az űrhajózás világnapa
április 18.
Műemlékvédelmi világnap
április 22.
Föld Napja
A környezetvédelem napja
április 24.
A magyar rendőrség napja
április 29.
Táncművészet világ napja

Kár, hogy a locsolkodás, ez a szép szokás
is kezd kimenni a „divatból” Egyre néptelenebbek az utcák húsvét hétfűjén. Kedvcsinálóként elevenítsük fel a népi hagyomány
eredetét.
Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A víz
megtisztító, megújító erejébe vetett hit az
alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás)
megmaradt napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának,
eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igye-

HÚSVÉTRÓL

keztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták
őket. Vidéken egykor kútvízzel, vödörből locsolták le a lányokat, sőt egyes vidékeken
a patakban megfürösztötték őket., sajnos
ha hideg volt húsvétkor bizony betegség is
származott ebből.
Erdély bizonyos területein a fiúk a kiszemelt lány (amelyik a legjobban tetszik nekik)
kapujára nyírfaágat tűztek, másnap pedig
csapatostul kérnek bebocsátatást, és kíméletlenül megöntözik vödörből a választottjukat.
A lányok a locsolóknak festett (piros
vagy hímes) tojást adtak cserébe. A tojásfestésnek komoly hagyományai vannak

Magyarországon. Természetesen az asszonyok, lányok dolga volt, az ajándék tojásokat
elkészíteni. Vidéken a házaknál természetes
anyagokkal festették a tojásokat, például
hagymahéjával, zöld dió főzetével. A tojás
írásának, azaz a cirkalmas minták készítésének legegyszerűbb módja az, ha a mintát
viasszal készítik el, majd a tojást festékbe
mártják. Így a mintát a viasz miatt nem fogja
be a festék. Vannak olyan tájegységek, ahol
kezdetben csak a köszöntő mondás volt divatban, a locsolkodás szokását csak a XX.
században vették át (bukovinai székelyek).

LOCSOLÓVERSEK A MÚLTBÓL ÉS NAPJAINKBÓL:

Locsolni jöttem nem titkolom,
Szép szokás ez úgy gondolom,
Múljon vizemtől a téli álom,
Bizony most én ezt kívánom!
Ha a hatás múlik is esztendőre,
Ígérem én itt leszek jövőre.
Sosem adok az illendőre,
Locsolok én nyakra főre.

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
ÜLLÉSEN

SZÜLETÉSI HÍREK

Kovács Györgynek és Holb Beátának
március 14-én 3350 grammal

Áron nevű,
Pál Tamásnak és Bozsó Edinának
március 19-én 3730 grammal

Viktor Tamás nevű,
Német Ferencnek és Rácz Tündének
március 27-én 3820 grammal

Lázár nevű,
Takács Gábornak és Zádori Kittinek
április 8-án 3250 grammal

Noel Gábor nevű,
Sári Gábornak és Módra Mária Magdolnának
április 15-én 3350 gramm

Zita nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

Fizetett politikai hirdetés!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fáncsik Zsolt ferencszállási és
Huszár Judit üllési lakosok április
10-én házasságot kötöttek.

Mély fájdalmunkban hálás szívvel mondunk köszönetet Nagy Attila Gyula Polgármester Úrnak, a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és az Önkormányzat Technikai Csoportjának az anyagi és lelki segítségért, amit szeretett kisfiunk, Klacsák Gábor temetésével kapcsolatban nyújtottak.
Külön köszönjük Joó András Doktor Úrnak és
Tóthné Erika tanyagondnoknak a gyors segítséget.
Továbbá szeretnénk megköszönni mindazon rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak és szomszédoknak, akik drága kisfiunk temetésén jelenlétükkel
és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gratulálunk és sok boldogságot
kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Nagy Béláné (szül: Bata Terézia) március 26-án,
Gyuris Lajosné (szül: Rácz Borbála) április 1-jén,
Klacsák Gábor április 2-án,
Kormos Kálmánné (szül: Jakus Olga) április 14-én elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

a Gyászoló család
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