2011. március

Március 12-én 6 órától folyamatosan érkeztek az új művelődési házunkba azok a mulatni vágyó falu- és környékbeli vendégek,
akik előre lefoglalták helyüket az I. Nőnapi
Latin Bálra. Több mint 230 főre terítettünk,
mely valljuk be őszintén, egy lagzinak sem
kicsi.
Miután a vendégek többsége 7 óra után
megérkezett, Nagy Attila Gyula polgármester úr mondott beszédet a nők fontosságáról
és mindennapi életben betöltött szerepükről.
Ezután főszervező társammal, Nagy Róberttel köszöntöttük a vendégeket és beavattuk
őket, honnan jött a bál ötlete és hogyan valósult meg.
„Jöttek hozzám, hogy szeretnének egy
Latin estet…. hogyan is oldjuk meg, mikor
legyen? Többek jelezték: – Mi lenne, ha lenne egy Nőnapi bál? – és végül megszületett
az I. Nőnapi Latin Bál…
Hát így kezdődött. Az időpont kitűzése
után, a plakátok, „szájpropaganda” meghozta gyümölcsét, melynek köszönhetően ilyen
szép számmal gyűltünk össze. A kis „beszámoló” után az estét Nagy Attila Gyula és Dr.
Nyáriné Tajti Anna, Nagy Róbert és jómagam
közös táncával nyitottuk meg. A hölgyek vacsora előtt illatos fréziát kaptak. Ezek után
gőzölgő pörköltes tálakat szolgáltak fel, melyet Szalai Gézának és csapatának köszönhetünk. A méltán híres ízharmónia most sem
maradt el. Aki evett, megnyalta mind a 10
ujját a vacsora után. Köszönjük Géza!
A zenekar a Green6 együttes volt, akiket
az utolsó pillanatban tudtuk szerződtetni,
mivel az előző zenekar a bál előtt 10 nappal
lemondta a fellépést. Így az események még
izgalmasabbak lettek. De még milyen jó! Ez
a lendületes, fiatal csapat olyan hangulatot
varázsolt a táncparkettre, hogy azt öröm volt
nézni! Kicsik és nagyok mind együtt ropták a
táncot. A zenekar minden igényt kielégítő repertoárjával elvarázsolta a bál népét. Hajnal
fél négyig húzták a talpalávalót. A két szünetben sem maradtunk zene nélkül, hiszen
ekkor következtek a Zumbások. Maricelyvel
az élen jöttek a figurák és a csípő forgatások.
Forrósodott a hangulat…
Az éjszaka egy különleges versenyt is
tartogatott. A férfiak mérettethették meg
magukat a fődíjért, mely egy öt alkalomra
szóló Zumba bérlet volt kedvesüknek – vagy
akár saját maguknak –. A Maricely által mutatott figurákat a férfiaknak legjobb tudásuk
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I.szerintNkellett
ŐNAPI LATIN BÁL
elsajátítani. Az eredményt
tapssal döntötték el. Nemhiába a táncos vér,
Ótott Zsolt tanár úr lett a győztes. Gratulálunk neki! Most már csak az a kérdés, hogy
átadja-e a lehetőséget nejének, Zsuzsinak,
vagy Ő maga használja ki!
A sok táncolás kivette az erőt a résztvevőkből, ezért egy kis süteménnyel kedveskedtünk nekik, melyet Gyuris Géza cukrászmester biztosított számunkra! Nagyon
szépen köszönjük! Persze a finom falatokat
valamivel le is kellett öblíteni, így a büfés lányok sem pihenhettek egy percre sem, de ez
így volt jól!
Elmaradhatatlannak tartottuk a tombolát, így az összes tömb elkelése után éjfélkor
kezdtük a nyertes szelvények kihúzását. A
fődíj, egy 10.000 Ft értékű Média Markt
vásárlási utalvány volt, amely a színpadon
találta meg gazdáját. Volt akinek többször
is kedvezett a szerencse. Aki viszont nem
nyert, ne csüggedjen! Máskor is lesz bál!
Itt szeretném megjegyezni, hogy a nagy
sikerre való tekintettel, előreláthatólag egy
minimum ilyen hangulatú bálat tervezünk
ősz környékére I. Gazdák Bálja címmel! Aki

most lemaradt, feltétlenül jöjjön el! Aki most
itt volt, jöjjön akkor is! Hiszen egy ekkora bulit biztos csapunk!
Nem tudjuk szavakban leírni, mennyi
ideg, szaladgálás van egy ilyen esemény
szervezése mögött. Létrejöttét a közösség is
segítette. Már pénteken sokan jöttek pakolni, teríteni. A buli utáni rendrakásban is szép
számmal jelentek meg segítőkész emberek.
A felszolgálólányok, büfések nem fogadtak
el fizetséget.
Nem szeretnénk senkit sem kihagyni a
felsorolásból, ezért egy kis listával készültünk:
Köszönjük a Szalai Csapatnak az isteni
marhapörköltet: Bálint János, Szalai Géza,
Tóth Tibor. A felszolgáló lányoknak: Faltinné
Böröcz Ildikó, Fábián Katalin, Horváth Ilona,
Masír Mária, Marótiné Balogh Gabriella,
Szolnoki Elvira. A büféseknek: Lajtóné Tóth
B. Orsolya, Molnár Árpádné, Molnár Katalin,
Tóth Istvánnénak az egész éjszakás műszakot. Támogatóknak: Bezdány Zoltán, Csóti
Vilmos, Déryné Kulturális Központ vezetősége és alkalmazottai. Farkas Attila és családja, Gyuris Géza, Hajdú László, Mihálffy László, Nagy Attila, Nagy Gyula, Nagy Róbert,
Pataki András, Saius Bt.- Patika, Simhercz
Zoltánné- Virágüzlet, Szalai Géza, Zsiros Tibor.
Tombola felajánlóknak: Babarczi Csaba,
Bali 23 Aktív Kft., Balogh Márta, Baloghné
Dobai Gizella, Barna Dániel, Bíró Jánosné,
Bíró István, Böbe Butik, Buborék József,
Csóti Vilmos, Erdélyi József, Fábián Katalin, Farkas Attiláné, Farkas Edina, Farkas
Imréné, Farkas Renáta, Ficsor Gabriella - Angol használtruha, Fodorné Bodrogi
Judit - Mini Coop, Gábor Sándor, Gombos
Géza, Gyuris Erika, Gyuris Krisztián, Hajdú
Lászlóné, Hegedűs Csaba, Horváth Ilona,
Horváthné Farkas Jolán, Illés Géza, Juhász
Imre, Kádár Németh Zoltán, Kertész- Farkas Csaba, Kolonics Mária, Lakatos Márta, Lapuné Füredi Andrea, Makra Gábor,
Makráné Körtvélyesi Tünde, Mar-Mon Bt.,
Mar-Go Bt. - Gombos Zoltánné, Molnár
Árpádné, Mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdő,
Mulatiné Király Edit - Partizán utcai Coop,
Nagy Attila, Nagy Dolli, Nagy Gyula, Nagy
Róbert, Németh Gábor, Ótott Zsolt, Papp
Ditta, Patakiné Németh Ilona, Rácz István
cukrász, Saius Bt. - Gyógyszertár, Soósné
Kurucz Mária, Szalai Géza - Joker Söröző,
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Tóth Tibor, Bálint János, Szilágyi Sándor,
Szolnoki Elvira, Tajtiné Masír Julianna Bambusz Divat, Takács István, Tóth András,
Tóth Istvánné, Üllési Alkotóház, Vadgesztenye Étterem, Vass Amarilla, Vass Péter,
Zádori Antalné - Dózsa György utcai Coop,
Zombori Dezső - Lángosstütő, Zsikóné Bar-

na Aranka - Bőrdíszmű és ajándék.
Ha valakit kihagytunk volna, utólagos elnézését kérjük!
Nagyon szépen köszönjük a gratulációkat szóban, sms-ben, telefonon, interneten,
de mindez Önök, Nélkületek nem jött volna
létre!

Farkas Attiláné Paragi Éva, Nagy Róbert
Főszervezők

FARSANG – 2011

(BOLONDOS)
HOLDFÉNY TÚRA

A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület

2011. ÁPRILIS 1-jén (pénteken) 18 órai kezdettel
(bolondos) Holdfény Túrát tervez.
Indulás és gyülekezĞ: MĬvelĞdési Háznál 17 45-tĞl
Visszaérkezés szintén ide – az érkezĞket meleg teával várjuk
Az útvonal hossza: kb. 1-1,5 óra
Fontos hozandók: zseblámpa, láthatósági mellény, 0,5 literes mĬanyag
palack (a teához)

A túrán való részvétel feltétele:

„Minden alkalommal mikor önzetlenül
adunk, számunkra is tágasabbá válik a világ!”

bolondos öltözék, kiegészítĞ

(pl. rózsaszín harisnya, csíkos zokni, fejfedĞ, gumicumi a nyakba…stb)
A törzstúrázó idĞsebbeket külön szeretettel várjuk!
Gyerekek szülĞi felügyelettel!

Várunk mindenkit!

ZÖLDÜ(L)LÉS – ZÖLD ÜLLÉS
elĞzetes
2011. április 16-án programot szervezünk a
Föld Napja alkalmából.
Szeretettel várjuk településünk lakóit községünk szépítésére!
A nap várható programjai:
Festés a Horgásztónál, erdei iskolánál (padok, asztalok).
A nézĞtér felújítása a Baromjárási Iskolánál.
Játszóterek rendbetétele.
Kisfák ápolása.
HulladékgyĬjtés (papír, PET palack)

Reméljük, munkájával hozzájárul településünk szépítéséhez.

A részletes programot plakátokon olvashatják.

Minden résztvevĞt ebéddel várunk!!!

2011. március 4-én került megrendezésre az iskolai farsang a Déryné Kulturális Központban, az eseményen felvonult az iskola
apraja-nagyja. A sok ötletes jelmezt hattagú
zsűri értékelte: Sárközi Emília, Péterné Juhari
Ágota, Januj Blanka, Bozsákné Patyik Rózsa
és Erdélyiné Dudás Anita.
Először az alsó tagozatosok, majd a
felsősök mutatták be egyéni- és csoportos jelmezeiket. A bemutató után hosszas
várakozás kezdődött, mely alatt lezajlott a
tombolahúzás. Mindenki a fődíjat szerette
volna megnyerni, a Barna Dániel által felajánlott piros szemű, hófehér nyuszit. Aki szeretett volna játszani egyet, többször is beállhatott
„Seprűt táncoltatni”.
Az eltelt idő után következett az eredményhirdetés, a bőkezű zsűri minden versenyzőt oklevéllel jutalmazott.
A bizottság döntése alapján a helyezések így alakultak az alsó
tagozatosok között:
Egyéniben:
1. osztály
2. osztály
4. osztály
5. b osztály
1. Múmia 1. Zsiráf
1. Szőlőfürtök
1. Lemezlovag
2. Varázsló 1. Sas
2. Angyalkák
2. Piroska és a Nagyi
2. Kis tündér 2. Afrikai lány 3. A cowboy
3. Colombo
3. Szivárvány 2. Kutyus
4. Pompon lányok 4. Zebra
4. Kisegér 3. Indián lány
5. Kutya
3. Frédi és Béni
Csoportban:
Ebben a kategóriában a zsűri nem adott ki helyezést.
1. o. „Legbájosabb” – Hastáncosok
3. o. „Legvagányabbak” – Macskanők
4. b „Legjobban komponáltak” – Cow-Girls
4. a „Leglazábbak” – Repperek
5. a „Legötletesebb” – Névsor
6. a „Legfenségesebb” – Mátyás király udvara
6. b „Legtermészetbarátabb” – Rém tiszta osztály
7. b „Leglátványosabb” – Papírbarokk
8. a „Legkedvesebb figurák” – Partykék törpikék
8. b „Legijesztőbb” – Igazi Thriller
Idén a tortaevés (hacsak nem
sütött az osztály) elmaradt, mivel
az iskolabáli pénzből idén az alsósok a Vadasparkba, a felsősök
Szentendrére mennek kirándulni
gyermeknapi programként.
Az est zárásaként következett
a diszkó. A táncparketten a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megfordult. Az est bálkirálynője Bokor Anna lett (Indián lány).
Köszönetet mondunk a szülőknek, a közreműködésükért, a tanároknak a szervezésért és a nyolcadikos segítőknek a zenei rész
lebonyolításáért.
DÖK
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1%

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSEK

A 2010. évi személyi jövedelemadó
1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére
ajánlhatja fel a lakosság:

A Képviselőtestület az elmúlt időszakban két rendkívüli ülést tartott.
A 2010. március 10-i nyílt ülés témája a korábban – a belvízvédekezés kapcsán benyújtott – vis maior támogatási igény hiánypótlása volt. Az előzőleg meghozott testületi határozat
– káreseményhez kapcsolódó többpontos – kiegészítését kérte a Magyar Államkincstár.

– „Üllés Lakosságáért” Közalapítvány
Adószáma: 18457122-1-06
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
Adószáma: 18452512-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– Árpád Horgászegyesület
Adószáma: 18461974-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
Adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
– Üllési Ifjúsági Sportegyesület
Adószáma: 18474141-1-06
– Árpád-Központ Hagyományőrző és
Kulturális Alapítvány
Adószáma: 18478602-1-06
– Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Adószáma: 19025702-1-43

A 2010. március 17-i nyílt ülés témája az Erdei Iskoláig tartó kerékpárút kivitelezőjének
kiválasztása volt. Az ülésen a közbeszerzési szakértő ismertette a nyílt közbeszerzési eljárás
főbb szakaszait. Hét cég nyújtotta be ajánlatát, ezek közül 1 ajánlata érvénytelen volt. Az érvényes 6 ajánlat közül a testület a – kerékpárút kivitelezésével – legkedvezőbb ajánlatot adó
Magyar Aszfalt Kft.-t bízta meg az ajánlatában megjelölt 48.599.759 Ft-os nettó összegben.
Nagy Attila Gyula polgármester

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS
Üllés Község Képviselőtestülete 2011. április 5-én 16 órától ülés tart a hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A 2010.évi zárszámadás elfogadása
2) A Képviselőtestület által átruházott hatáskörök gyakorlása
3) Üllés Község Önkormányzatának 2010-2014-es évekre vonatkozó Gazdasági
Programja
4) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

MÁSODIK I %
Ha a 2010. évi személyi jövedelemadó
második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a
www.apeh.hu internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak
részére megképezett technikai számokról
(ha a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011
számot írhatják be.)

ALKOTÓHÁZ ÁPRILIS
HAVI PROGRAMJA
2.
5.
9.

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
Április 2-3.
Április 9-10.
Április 16-17.
Április 23-24- 25.
Április 30-május 1.

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

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

A DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI:

(szombat) Képek gyúrt papírból
(kedd)
Kosárfonás folytatása
(szombat) Tojásfestés, húsvéti
ablakdísz készítése
12. (kedd)
Tavaszi dekoráció
16. (szombat) Szépítsük környezetünket,
Parkosítás az Alkotóháznál
9-től 16-óráig
19-23.
Az Alkotóház ZÁRVA tart!
26. (kedd)
Üvegfestés
Ára munkadarabonként
300 Ft.
30. (szombat) Még elkészül!
Ajándékok anyák napjára!

Népzenei oktatás

A foglalkozások 15 – 18 óráig tartanak,
a kerámia műhely folyamatosan működik.

Néptánc oktatás

Program
Baba-Mama klub
Estike népdalkör
Jóga
Reiki
Nyugdíjas klub
Zumba
Torna

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

Időpont
9 órától
16 óra 30 perctől
18 órától
18 órától
16 órától

Helyszín
kisterem
kisterem
színpad
kisterem
kisterem

18 órától

nagyterem

18 óra 30 perctől

multi terem

14 órától

multi terem

13 óra 30 perctől

nagyterem
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ÁPRILIS HAVI ORVOSI ÜGYELET
1. péntek

13-17 óráig

1-je péntek délután 17 órától – 4-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
4. hétfő
5. kedd
6. szerda
7. csütörtök
8. péntek

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

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

8-a péntek délután 17 órától – 11-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
11.
12.
13.
14.
15.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

15-e péntek délután 17 órától – 18-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
18.
19.
20.
21.
22.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

Dr. Joó András

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

„LÚD-TOLL”

26.
27.
28.
29.

kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

29-e péntek délután 17 órától – május 2-a reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
FIGYELEM! Hétköznap 17 órától másnap reggel 7 óráig,
valamint hétvégén és ünnepnapokon reggel 7 órától másnap
reggel 7 óráig a Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
Az esetleges változások miatt a tévedések elkerülése érdekében kérjük, vegyék figyelembe a rendelőnél lévő kiírásokat is!
Köszönjük.
Az orvosok elérhetőségei:
Dr. Csonka Erika:
282-052,
Dr. Joó András :
282-007,
Dr. Vereczkey Csaba: 287-034,

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

FALUGAZDÁSZ HÍREK CSALÁDI ESEMÉNYEK
Az egységes területalapú támogatás kérelmet március 21-től lehet elektronikusan
elkészíteni. Ügyfélkapus beadásának határideje áprilistól május 15-ig.

ZANUSSI, A NUSSI
Hűtőszekrényünk a fehér szépség,
A kétszeresen kivételesség.
Felül van a mélyen hűtő része,
Legalul a nullás, a hűvöse!

Falugazdász fogadóóra:
Kedd
Szerda
Csütörtök

„Működésért fizettek- az bizti,
Kell villany, hő- Bácsi! Így nem ácsi!
Tudd meg tulaj, plusz húszat kedvelem,
Mert ha ezt nem teszed, felengedem!”
„Kartell termék vagyok. Hallja mindenki?!
Mammont a lényem, nyirkom és a vérem.
Érték vagyok, értéket tesznek belém,
Tartósítok, ha kedves, jó vagy felém.”
S.L.

ÜLLÉSEN
HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Zádori Gábor üllési és Pajtás Dóra szegedi
lakosok február 26-án házasságot kötöttek.

8-16-ig
8-16-ig
13-16-ig

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
Halász Zsolt
0630/337-2535

HALÁLOZÁSI HÍREK
Tanács Vincéné (szül: Szabó Mária)
2011. március 1-jén, élt 72 évet .

TÁJÉKOZTATÓ

Maróti István
2011. március 4-én, élt 51 évet.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Plébánián
nyitvatartási időben (kedd délután, csütörtök
délelőtt) bébiétel és biotej adomány érkezett
és ingyen elvihető.

Sárközi Sándor
2011. március 10-én, élt 52 évet.

Mihálffy László
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Üllési
Csoportja
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16-17 óráig
16-17 óráig
16-17 óráig
13-17 óráig

Frittman Károlyné (szül: Kálmán Irén)
2011. március 20-án, élt 81 évet.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

www.ulles.hu

PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK – TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0175
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 2009-ben meghirdetett pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra
korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)
című pályázatra Üllés és Forráskút Községek
Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje is
benyújtotta pályázatát, melyet támogatásra
érdemesnek ítéltek, így 15 685 150 Ft Európai Uniós támogatást nyert az intézmény a
nevelőtestület négy tagjának képzésére.
A projekt megvalósításának kezdete:
2010.07.01., befejezése pedig 2012.09.31.
A pedagógusok 2010 márciusában jelentkeztek a felsőoktatási intézményekbe, majd
sikeresen felvételiztek és 2010 augusztusszeptember hónapokban beiratkoztak és
megkezdték tanulmányaikat.
2010. július 1-jétől megkezdte tevékenységét a projekt menedzsmentje is: projektmenedzser: Sápi Zoltán, pénzügyi vezető:
Illés Gézáné.

Az elnyert támogatásból a tantestület
négy tagja az alábbi képzéseken vesz részt:
1. Rácz Posztós Helga: Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi
Kara: MA tanár – gyógytestnevelő 3 féléves
képzés.
2. Tóth Katalin: SZTE-JGYPK közoktatási
vezető szakirányú továbbképzési szak, szakvizsgát adó 4 féléves képzés.
3. Sárközi Emília: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai értékelés és
mérés tanára, 2 féléves képzés.
4. Szolnoki Tünde: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Neveléstudományi mesterképzési szak 4 féléves képzés.
2010. augusztus 28-án intézményi tanévnyitó értekezlet keretében zajlott a projektindító rendezvény. Szeptembertől megkezdődtek a konzultációk, képzések. A pályázat
a résztvevők minden kiadását fedezi, sőt a

tanulmányaik idejére 50 %-os munkaidőkedvezményt kapnak, az őket helyettesítő
pedagógusok bére is a pályázatból finanszírozható. Beszerzésre kerültek a képzésben
résztvevők számára hordozható számítógépek is.
A pályázat keretében olyan szakmai,
szakértői területekre készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat,
amelyek a pedagógiai programok hatékony,
minőségi megvalósítását garantálják. A pályázat célja az is, hogy a regionális operatív
program keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a
szükséges szakmai (tartalmi, módszertani)
fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok
egymás hatásait erősítve, komplex módon
járuljanak az oktatás minőségének javulásához.
Sápi Zoltán projektmendzser

A PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEKET VIZSGÁLJÁK
Speciális jogvédelemmel foglalkozik egy
alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt
segítséget, akik egy pszichiátriai osztályon,
pszichiátriai kezelés következtében szenvedtek sérelmet. Az alapítvány egy nemzetközi
jogvédő szervezet hazai csoportjaként működik Magyarországon, kiemelten közhasznú
szervezetként.
Az alapítvány által vizsgált pszichiátriai
visszaélések igen sokfélék, és számos ügyben
sikerült már hatékony jogi segítséget nyújtani a kárt szenvedettek számára. Egy esetben
például egy nő azzal kereste fel az alapítványt,
hogy édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy vidéki kórházban;
életét csak a családtagok beavatkozása és
a gyors orvosi segítség mentette meg. Az
alapítvány munkájának eredményeképpen a
gondatlanságból kis híján halált okozó pszichiátert a bíróság elítélte.

A szervezet évek óta kampányt folytat annak érdekében is, hogy feltárja a
„hiperaktívnak”, „figyelemzavarosnak” tartott gyermekek pszichiátriai gyógyszerezésének veszélyeit. Az alapítvány úgy találta,
hogy ezek a gyógyszerek, kezelések nem
oldják meg a gyermek problémáit, csupán
elnyomják a tüneteket, az izgága gyermeket
letompítják. Ezért igyekszik felhívni a figyelmet ennek veszélyeire, illetve, hogy mi lehet
a megoldás ilyen probléma esetén.
Az alapítványhoz a következő ügyekben
lehet fordulni ingyenes segítségért:
• Ha úgy érzi, a pszichiátriai kezelés
során jogtalanul bántak Önnel vagy családtagjával,
• Ha úgy érzi, túlgyógyszerezték vagy
félrekezelték, és a pszichiátriai kezeléstől
rosszabbul lett, mint előtte volt,

• Ha akarata ellenére szállították a pszichiátriára, és úgy érzi, ez jogtalan volt,
• Ha fizikai bántalmazás érte a pszichiátrián vagy erőszakosan bántak Önnel,
• Ha pszichiátriai gyógyszerkísérlet során károsodást szenvedett,
• Ha gyermekét „hiperaktívnak” vagy
„figyelemzavarosnak” nyilvánították és
gyógyszert kellett szednie, de semmi nem
lett jobb, vagy a gyermek mellékhatásoktól
szenvedett,
• Ha a fenti témákkal kapcsolatban információra van szüksége.
Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány
Telefon: 06 (1) 342-6355
Postacím: 1461 Budapest, Pf. 182
E-mail: info@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu

A NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK 2010. ÉVI PÁLYÁZATAI
a háztartási gépcsere programot április
25-én, az „energiatakarékos izzócsereprogramot” június 4-én adta be.

A+ energiaosztály esetén pedig 70.000 Ft
támogatást nyert.
Üllés községben 43 család részesült a támogatásból: 29 család hűtőgépet, 14 család
mosógépet cserélt újra. A gépeket a szegedi
CORA Áruházban vásároltuk és ők is szállították házhoz, ingyen.

Az egyesület háztartási gépek vásárlásához mosógépek esetén 60.000 Ft, hűtőszekrény vonatkozásában szintén 60.000 Ft,

Az energiatakarékos izzócsereprogramhoz a kiíró 40.000 Ft támogatást adott
családonként. Ebből a pénzből a Budapesti

A „Remény” Nagycsaládosok Egyesülete 2010-ben két pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz:

székhelyű MILE Kft.-től 40 db különböző méretű és teljesítményű OSRAM típusú izzót
vásároltunk háztartásonként. A településen
53 család lett gazdagabb az égőkkel.
Itt szeretném még megköszönni az önkormányzat támogatását.
Tisztelettel:
Hajdú László
elnök
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POSTALÁDA
TISZTELT ÜLLÉSI KÖRKÉP!
Múlt havi számukban, Postaláda rovatukban megjelentettek egy nyílt levelet, „Tisztelt
Jobbikosok!” címmel. A közölt írás hemzseg
a helyesírási hibáktól, nyelvtanilag teljesen
értelmezhetetlen szövegrészeket tartalmaz,
mint levél, formailag vállalhatatlan. De voltaképp nem ezzel van problémánk, sőt, azzal
sem, hogy kritikát fogalmazott meg a szerzője mind az Árpád Népe újsággal, mind a Jobbik Üllési Alapszervezetével kapcsolatban.
Azt, hogy a világsajtó és a honi média tökélyre fejlesztette a nemzeti erő teljes elhallgatását vagy épp lejáratását, megszoktuk
már, nem újdonság. Viszont, hogy a községi
lap életében másodszor jelenik meg politikai
tartalmú cikk, (merő véletlenségből?) mindkétszer a Jobbikra nézve negatív tartalommal, azt aggasztónak tartjuk, ezért ellenérzésünknek adunk hangot, az alábbi ok miatt.

Üllés Község Képviselőtestülete lapjának felelős kiadója Nagy Attila Gyula, Üllés
polgármestere. Polgármester úr minden
lehetséges fórumon hangoztatja politikai
függetlenségét, ellenez minden olyan megnyilvánulást, ami az országos politikát községi szintre hozza. Ezzel a nézettel még akár
egyet is lehetne érteni, hisz egy ekkora község életét nem a pártpolitikai hovatartozás
kell, hogy vezérelje. Ennek függvényében,
mint az újság tartalmáért felelős személynek
illett volna megakadályoznia egy olyan levél
megjelenését, mely tartalmát tekintve nem
az adófizetők pénzén fenntartott, községi lapba való. Elvárható lenne – még ha osztja is
az elhangzott véleményt –, hogy fennhangon
hirdetett nézeteinek eleget tegyen, ilyenformán is.

A Jobbik Üllési Alapszervezete mindig
is tiszteletben tartotta az Üllési Körkép, mint
közéleti tájékoztató lap politikamentességét,
ehhez a jövőben is tartja magát, ezért az említett nyílt levél kérdéseire, felvetéseire az
Árpád Népe áprilisi számában reagálunk.
Viszont kötelességünknek érezzük az
ominózus írásban provokatív módon feltett,
a Jobbikot rasszista váddal illető kérdést, e
hasábokon is visszautasítani! Tesszük ezt, az
ország közel egymillió, a község több száz
jóérzésű magyar ember nevében. Egyben
felszólítjuk Üllés Község Képviselőtestületét,
ha állandóan hangoztatják politikai függetlenségüket, akkor mindenhol, mindenben
legyenek következetesek, és tartózkodjanak
az uszító, megosztó, és pártpolitikai írások
közlésétől!
Jobbik Üllési Alapszervezete

Az előző számunkban tévesen részletében közölt cikket most teljes tartalmában jelentetjük meg. A Szerzőtől szíves elnézését kérjük.
Az Üllési Politikai Bulvárlapban az utcanevekről jelent meg egy cikk, amelyben
meglepve tapasztaltam, hogy olyan nevek
maradtak ki, mint Makarenko vagy Gorkij.
Nem tudom, hogy a cikk írója nem ismeri
a faluját, vagy ezek a nevek nem zavarják?
Igaz az említett lapot olvasva mindig csak fél
igazságokat olvashatunk, és mint a nyomtatott sajtó egyik legnagyobbjától, Kner I. tudjuk: Féligazság – tökéletes hazugság.
Abban egyetértünk, hogy minden hatalom igyekszik a saját emblematikus figuráinak utcanevek formájában is emléket állítani.
Ez alól a szocializmus önkényuralma sem
volt kivétel, mely Üllésre is rátukmált néhány, a számunkra már kényelmetlenül ható
alakot.
Ilyenek: Tolbuhin Marsall, akit az un.
Rendszerváltás után nagyon helyesen kiiktattak az utcanevek közül, csakhogy ez kevésnek bizonyult, mert maradt még néhány
közülük, akik mai napig „csípik a szemét” az
emberek többségének.
Ilyenekre, mint a Gorkij, a Makarenko, a
Hámán Kató, a Mező Imre, a Partizán és a
Felszabadulás utcák.
2007-ben, négy éve történt egy civil kezdeményezés, aláírásgyűjtéssel egybekötve,
mely megmutatta, hogy az érintett lakosok
többsége egyetértett volna az utcanevek
átkeresztelésével, csakhogy ez tetemes kiadással, és sok utánjárással járna. Most a
kormány is indít egy országos rendbetételt,
és az egyablakos ügyintézéssel pedig lényegesen meggyorsul a papírmunka.
Itt most nem egy újabb rátukmálásról
van szó, ezért minden érintett polgártársunk
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tehet rá javaslatot, hogy személy szerint
mely elnevezést javasolja.
Hazánk bővelkedik olyan honleányokban,
és hazafiakban, akik méltán kiérdemelhették
azt, hogy utcákat nevezhetnek el róluk.
Lehetnek ezek államférfiak, tudósok,
művészek, sportolók, vagy akár egy példás
életű üllési ember is!
Visszatérve az ominózus utcákra. Nos
ezeket a személyeket, s viselt dolgaikat általában ismerik az érintett lakosok.
A hat utcanév szerintem csak két esete
válthat ki vitát: Gorkij személye és a Felszabadulás utcanév.
Az első azért, mert Gorkij /Alekszej
Makszimovics Peskov/ mégiscsak egy neves író volt. Habár a ráaggatott jelző, miszerint ő az un. Szocialista realizmus atyja, no
meg a luxus-száműzetése Lenin és Sztálin
által az olasz Capri szigetére, legalábbis elgondolkoztatja az embert. Miközben a vétlen
embertömegek a Gulagon tengették életüket
és nagytöbbségük ott is szenvedett kínhalált,
aközben Gorkij luxus-körülmények között élhetett, amíg a hatalom ezt jónak látta.
Ám tudva levő, hogy Sztálin egy idő után
rá is lesújtott, méghozzá az NKVD akkori mindenható urának, Jagodának öklével. A másik
vitára alkalmas utca a Felszabadulás elnevezés. Számomra ez nem történelem, hanem
személyes átélés.
Igaz akkor csak 8-9 éves gyerek voltam,
s Kiskundorozsmán éltem át, – mely háromszor cserélt gazdát – az un. felszabadulást.
Megvallom számomra, s főképp Anyám
számára nem volt felszabadulás, inkább
egy mindent elsöprő, megtorló megszálló,
sokszor részeg horda garázdálkodása. Sok

ezer megbecstelenített lány és asszony, sőt
olykor öregasszony tudna erről regéket mesélni.
A Szovjet hadvezetés soha nem, mint
felszabadításról, hanem elfoglalásról, megszállásról beszél.
De történelmet a győztesek és kollaboránsai írják, ill. hamisítják. Sokan a mai napig a Horthy-korszakot valamiféle fasiszta
uralomnak gondolják, pedig nem volt az. Sőt
a megcsonkított, vesztes ország soha nem
látott felemelése pontosan az alatt a 20 év
alatt történt!
Gr. Klébersberg Kunó jeles tetteit sokan
elismerik, jól is teszik, de ki volt az, aki mindezt lehetővé tette számára? Horthy Miklós
Kormányzó.
1944-ben Horthyt náci fogságba ejtik, s
családjával Németországba hurcolják.
A hatalmat egy dühöngő fanatikus horda
veszi át Szálasi Ferenc vezetésével, akinek
semmi se drága, csak a saját hatalmunk
szilárduljon meg alapon Budapestet prédára
dobják, s a végső kitartás jegyében romhalmazzá lövetik.
Azok, akik a megszállást felszabadulásnak Ítélik meg, innen nézve igazuk is lehet:
ezen fanatikusok alól valóban fel kellett szabadítani hazánkat.
Mentsen az Isten a mindenkori fanatikusoktól!
Sokan nem tudják még ma sem, hogy
Hitler és Lenin, mindkettő Marxista, s Bécsben két sakkparti közben a szocializmus
megvalósításáról álmodoztak, egyikük nemzeti, másikuk nemzetközi alapon képzelte ezt
el!

www.ulles.hu
Az eredményt mindenki ismeri!
Ami pedig a ma divatos neonáci mozgalmat illeti, nem ismerik Hitler véleményét
pl. a magyarokról! Ami magyarra fordítva: – „a magyarság segédnép a harmadik
garnitúrából!”
Ez utóbbiak nem tartoznak ugyan az utcáink elnevezéséhez, de talán rámutatnak
egy-egy történelmi összefüggésre, mert röviden ezek a gyökerek!
Lehet itt néhány jeles magyar hazafi
nevét szíves figyelmükbe ajánlani: Tormay

Cecilé. Prohászka Ottokár, Baross Gábor,
Kodály Zoltán, Benedek Elek, avagy pl. a magyar csúcsoktatás egyik jeles képviselője;
Rátz László, aki a világhírű Fasori Gimnázium
matektanára volt. Tanítványai között szerepel Wigner Jenő Nobel díjasunk, Neumann
János, Kandó Kálmán, Kálmán Imre, Stein
Aurél, még Petőfi Sándor is köztük volt. Igaz
ő még a korai, kezdeti időben.
Már csak ezért, mert minek nekünk
„Bolognai”, mikor van nekünk Fasori oktatásunk, amilyen a világon sincs! És voltak, sőt

vannak jeles piarista gimnáziumok! Vannak
nekünk olyan művészeink, akikről az egész
világon nevezhetnek, olykor neveznek is utcákat.
Vannak olyan sportolóink, akikről szintén
nem kell szégyenkezve utcákat elnevezni.
Tudják, hogy Bátorfi Csilla asztaliteniszezőről
Németországban utcát neveztek el? Itthon
nem! Mert nekünk Hámán Kató kell!
Üllés, 2011. február 18.
R.G.

A ZENE HANGJAI
A muzsikának nagy erejét ősidők óta
ismeri az ember. Hiszen az anya dúdol kicsi
gyerekének elalváskor, énekel örömében
megölelve vagy vigasztalva. Aztán voltak a
lelkesítő katonanóták, a kamaszkor lázadásait, a szerelem érzéseit, az élet nagy eseményeit, az elmúlást kifejező zenék, dallamok.
Mert a zene, az ének, ha velünk van, bennünk van, sokszor embert nevelő és embert
segítő tud lenni.
Ennek kapcsán néhány személyes emlékemet osztom meg a közelmúltból.
Még egészen fiatal asszony voltam,
mikor férjem nagymamája, valami oktalan
szomorúságomat látva mesélte az alábbi történetet. Az ő férje (déditata) sokat volt távol
otthonától, mivel napszámosként dolgozott.
Feleségként dédimama legtöbbször egyedül

EGYHÁZI HÍREK
Húsvét előtti Lelkigyakorlat
Április 7-8-9-én
Gyónási lehetőség 16:00-tól Gyenes Csaba
zsombói plébánosnál,
17:00-től szentmise.
Április 10-én, vasárnapi szentmisén gyűjtés
a Szentföld javára.

vitte a háztartást, az ügyintézést és sokszor
sírva tálalta a vacsorát. Így ment ez hétről
hétre. Egyik este mikor tata hazaért, mama
megint szipogva varrta az éppen szakadt kabátot. Mivel a hüppögés nem maradt abba,
férje ezt mondta:
– Ha még egyszer így talállak, nem alszom bent a házban. Nem tudok másként
kenyérrevalót keresni, legalább ne keserítsd
tovább a sorsunkat. Ha megint elönt a magány érzése, énekelj valamit: szépet vagy
szomorút.
– Hogy énekeljek? Amikor csak sírni bírok olyankor?
– Először csak dúdolj, dúdolj aztán menni fog!
Nem ment az mindjárt, de mama megpróbálta és a sok elcsukló hangból idővel
előtörtek a dallamok. Énekelt és jobban
ment a varrógép, finomabb lett a vacsora,
hamarabb hazaért a tata. A kis házból sokszor kihallatszottak hol édes-bús, hol vidám
dallamok, régi nóták, altatódalok, amit sok
évvel később megtanított és átadott unokáinak, majd dédunokáinak is. Pedig akkor
már megint egyedül énekelt. Igen, mert tata
addigra az égben aludta örök álmát. A dédi
mama is elment azóta ,de a sok karácsonyi
és múlt századi dallamot áténekelte nekünk

a harmadik évezredbe, hogy ezáltal velünk
maradhasson mindennapjainkban.
Nemrég beteglátogatóban voltam . Sajnos van amikor a kommunikáció szóban már
nem lehetséges, mert sérült a test, az elme.
Hiába próbálok bármit kérdezni testvéremtől,
a pár perccel ezelőtt történtekről, gyerekkorról, bármiről. Nincs válasz. Ekkor megpillantom az énekeskönyvet, fellapozom, elkezdek
egyet. Hány éve nem énekeltem ezt? Hiszen
mikor voltunk gyerekek, amikor Apa és Anya
ezt tanította nekünk? Akadozik a dallam. Ekkor az öcsém – aki sok-sok éve ágyban fekvő,
a kanalat sem tudja megfogni, értelmi szintje
a kétéves kisgyereké – folytatja az éneket.
Minden versszakot, az eredeti dallamon. Az
én hangom az övé mellett annyira gyönge.
Hiszen a torkomat a sírás fojtogatja…
Aznap délután több mint egy órahosszat
énekeltünk együtt !!! Nevetve. Vele, akinek
a teste 20 éve beteg, de a lelkében a zene
hangjai mindenkinél fényesebben, érthetően
örökre ott csengenek.
Ahogy Kodály írta: Vannak a léleknek
régiói, amelybe csak a zene világít be. Van
az emberi érzésnek és gondolatvilágnak egy
rétege, amit csak a zene tud kifejezni és
semmi más.

ÁPRILISI MISEREND
1-jén Pénteken
8:00-kor Rózsafüzér Társulat élő
és meghalt tagjaiért,
2-án Szombaton
17:00-kor Lajkó
András- Nagy Gizella, lányuk: Gizella és meghalt
nagyszülőkért,
3-án Vasárnap 9:00-kor Csókási István, ifjú
Tanács István, szülők és nagyszülők, Ladányi
és Ferenczi nagyszülők és meghalt családtagokért,
5-én Kedden 17:00-kor Molnár József- Ördög Etelka, idős Ördög János és ifjú Ördög
Jánosért,

7-én Csütörtökön 17:00-kor Papokért,
9-én Szombaton 17:00-kor Fodor Jenő és a
meghalt családtagokért,
10-én Vasárnap 9:00-kor Juhász Sándor,
Kisapáti György – Gyuris Erzsébet, fiuk: Józsefért,
12-én Kedd szabad,
14-én Csütörtök szabad,
16-án Szombaton 17:00-kor Gyuris Nándor,
Maróti Mihály, Gyuris István – Pintér Anna
és a meghalt családtagokért,
17-én Vasárnap 9:00-kor Tóth András – Fodor Mária és a meghalt családtagokért
19-én Kedd szabad,
21-e Csütörtök szabad,
23-án Szombaton 17:00-kor Gyuris Ferenc,
Gyuris István – Menyhért Gizella, Kulcsár
Péter – Sugár Etelka és családtagokért,

24-én Húsvét Vasárnap 9:00-kor Monostori
Ferenc, Kisapáti Mihály – Váradi Erzsébet,
lányuk Irén, idős Monostori Ferenc – Miskolci Vilma, fiuk Márton és a meghalt családtagokért,
25-én Húsvét Hétfőn 9:00-kor Rácz Ferenc
– Kisapáti Anna, Illés András – Rácz Anna,
Zádori János és a meghalt családtagokért,
26-án Kedden 17:00-kor Jenovai György –
Szélpál Anna és családjaiért,
28-án Csütörtökön 8:00-kor Sárközi ImreKisapáti Viktória négy nagyszülő és meghalt
családtagokért,
30-án Szombaton 17:00-kor Illés József,
idős Illés József, Tóth Antal – Kispál Julianna, Farkas Ferenc lelki üdvéért lesz a szentmise.
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MATEMATIKA – FIZIKA VERSENYEK 2010/2011

JEDLIK ÁNYOS ORSZÁGOS
FIZIKAVERSENY ÉS JEDLIK ÁNYOS
ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY

Ez a verseny komoly kitartást kíván a
versenyzőktől, mivel 50 összetett feladat
előzetes megoldásával és kísérleti tapasztalat leírásával lehet nevezni a további fordulókra.
Iskolánkból 1 hetedik és 3 nyolcadik osztályos tanuló fizikából, és 3 ötödik és 8 hatodik osztályos tanuló matematikából vállalta a
komoly megmérettetést.
Szorgalmukat dicséri, hogy mind a 15
tanuló meghívást kapott a regionális versenyre. Ott számításos feladatokat kellett
megoldani.
A regionális verseny résztvevői:
5. osztály
Kiss Patrícia 5.a
Pataki Erika 5.b
Erdélyi László 5.b
6. osztály
Megyeri Árpád 6.b
Mészáros Marcell 6.b
Kucska Ádám 6.a
Gyuris Ervin 6.b
Bozsák Patrik 6.a
Kása Karolina 6.b
Hódi Krisztina 6.b
Czékus Marcell 6.b

Megyeri Árpád meghívást kapott Nyíregyházára, a 3 napos országos versenyre.
Rácz Dávid csak 4 ponttal maradt le
erről a lehetőségről. Gratulálunk!

BOR PÁL FIZIKAVERSENY
A népszerű „Keresd a megoldást!” megyei fizika feladatmegoldó verseny 25 év
után megszűnt. Helyette indult előző tanévben a Bor Pál Fizikaverseny, ami szintén nagyon kedvelt lett a tanulók körében.
Több mint 200 diák oldotta meg a levelező forduló feladatait megyénkből.
A középdöntőt a Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnáziumban rendezték.
A középdöntőbe 3 üllési tanuló kapott
meghívást, ahol teszt- és számításos feladatokat, valamint kísérletelemzést, tartalmazó
feladatsort kaptak:
Lábas László (7.a)
Onica Klaudia (7.a)
Rácz Dávid (8.a)

majdnem 2000 tanulója vett részt. Iskolánkat a felső tagozatból 22 tanuló képviselte.
Évfolyamonként a legeredményesebb
versenyzők:
5. osztály
1. Bálint István 5.a
2. Erdélyi László 5.b
3. Ótott Bence 5.b
4. Pataki Erika 5.b
6. osztály
1. Megyeri Árpád 6.b
2. Mészáros Marcell 6.b
3. Gyuris Ervin 6.b
4. Bozsák Patrik 6.a
7. osztály
1. Onica Klaudia 7.a
2. Gyuris Ágota 7.b
3. Pataki Alexandra 7.b
4. Nagy Kamilla 7.b
5. Horváth Fanni 7.b
6. Rácz Anna 7.b
7. Hódi Fruzsina 7.b
8. Kovács Zoltán 7.b

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY

7. osztály
Nagy Kamilla 7.b
8.osztály
Rácz Dávid 8.a
Bodó Beáta 8.a
Fáncsik Róbert 8.a
Regionális verseny döntőjén kiemelkedő eredményt értek el:
Kiss Patrícia, Megyeri Árpád, Mészáros
Marcell, Rácz Dávid és Bodó Beáta.

Az összetett számításokat tartalmazó
iskolai forduló feladatsorát a következő tanulók oldották meg:
Rácz Dávid 8.a
Bodó Beáta 8.a
Papp Máté 8.b
Fáncsik Róbert 8.a
Gyuris András 8.b
A SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános
Iskolában rendezik a verseny 2. fordulóját,
ahol iskolánkat Rácz Dávid képviseli.

8. osztály
1. Rácz Dávid 8.a
2. Bodó Beáta.8.a
3. Zámbó Gergő 8.b
3. Ótott Balázs 8.a
Megyei eredmények összesítése után,
Szegedre díjkiosztó ünnepségre hívták meg
a legjobbakat. Iskolánkból meghívást kapott
Rácz Dávid 8.a osztályos tanuló, aki megyei
13. helyezést ért el. Gratulálunk!
Matematikatanárok:
Maróti Mihályné (5.b; 6.a; 6.b; 7.b)
Tasi Zoltánné ( 5.a; 7.a; 8.a;8.b)
Fizikatanárok:
Maróti Mihályné (8.a;8.b)
Tasi Zoltánné (7.a;7.b)

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY
Az idei tanévben február 18-án került
megrendezésre a verseny megyei fordulója, melyen megyénk közel 100 iskolájának

ANYÁK NAPI RAJZPÁLYÁZAT
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület ANYÁK
NAPI rajzpályázatot hirdet.
A rajzverseny témája: Az én édesanyám
a legszebb a világon

A versenyt három kategóriában indítjuk el:
1) Óvodás kategóriában
(0-6 éves korig)
A rajzok a Csigabiga Óvodában Battancs
Gergelyné óvónőnél adhatóak le.
2) Iskolás kategóriában
(6-14 éves korig)
A rajzok az iskolában Ótottné Vörös Zsuzsanna tanítónőnél adhatóak le.
3) Vegyes kategóriában
(14-100 éves korig)
A rajzok a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál adhatóak le.
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A rajzok leadási határideje:
2011. április 29.
A pályaműveket egy háromtagú zsűri bírálja el. A kategóriák három-három legszebb
rajza díjazásban részesül.
A díjakat a június 4-5-én megrendezésre
kerülő Üllési Falunapok keretében Nagy Attila Gyula polgármester adja át.
Megyesi Rita
Egyesület elnöke

www.ulles.hu

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Óvodai beiratkozás időpontja 2011. április 18-19-20, hétfő, kedd,
szerda, 8-16 óráig.
Az alábbi dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz:
– szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
– gyermek születési anyakönyvi kivonata
– orvosi igazolás arról, hogy közösségbe mehet
Minden gyermeknek, aki az 5. életévét betöltötte, kötelező az
óvodalátogatás, iskola-előkészítő jellege miatt.
Óvodába felvételt nyer minden olyan gyermek, aki az óvodai körzetben lakik, vagy hátrányos helyzetű.
Bölcsődei előjegyzés időpontja 2011. április 18-19-20, hétfő,
kedd, szerda, 8-16 óráig.
Az alábbi dokumentumok szükségesek a bölcsődei előjegyzéshez:
– szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
– gyermek születési anyakönyvi kivonata
– orvosi igazolás arról, hogy közösségbe mehet

A beiratkozáskor rendelkezni kell:
– mind a két szülő munkáltatói igazolásával,
– vagy vállalkozói igazolvánnyal,
– vagy gyermekjóléti szolgálat ajánlásával,
– vagy a gyermek védelembe-vételi határozatával.
Március 30-31-én , szerdán és csütörtökön délelőtt fényképész
jön az óvodába, bölcsődébe. Szerdán fényképezik a Mazsola, Mackó,
Pitypang csoportot. Csütörtökön fényképezik a Halacska csoportot
és a bölcsis csoportot. A testvérek fényképezése is ezen a napon
lesz. Az intézményt látogatókon kívül, aki szeretne gyermekéről fényképet készíttetni, csütörtökön jöjjön be az oviba, előzetesen megbeszélt időpontban.
Az óvoda mobil száma: 06-30-5063466
További programjaink:
– március 30-án papírgyűjtés
– április 8-án Szűcs László bűvész előadása a gyermekeknek
– április 18-19-20 beiratkozás
– április 21-26-ig tavaszi szünet az alábbi nyitva tartással: 21-én
csütörtökön, 22-én pénteken és Húsvét után 26-án kedden ügyeleti
csoport működik. Zárva vagyunk 23-24-25-én.
Bezdány Zoltánné óvodavezető

CSIGABIGA ÓVODA ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS „A HIT VÉDELME ÉS A
ÉRTÉKELÉSE
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde a szülők
körében 2011.februárjában – a minőségbiztosítás részeként – elégedettségi felmérést
végzett.
A kiosztott kérdőívek száma: 95 db volt,
válaszolt 66 fő, nem válaszolt 29 fő (oka: hiányzás, érdektelenség)
A kérdőívek kitöltésére 1 hét állt rendelkezésre.
Az ívek kiértékelése megtörtént, az eredmények közül – a teljesség igénye nélkül –
néhányat közreadunk:
Bezdány Zoltánné
Óvodavezető
HOGYAN FEJLĝDÖTT
GYERMEKÜK, MIÓTA IDE JÁR?

MEGKAPTA-E, AMIT VÁRT AZ
ÓVODÁTÓL?
|

SZEGÉNYEK
ISTÁPOLÁSA”

A nem válaszokra megjegyzés: részben,3 év után
is sír, udvari felügyelet, étkezés változatossága.

MENNYIRE ELÉGEDETT AZ
ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELÉSI
ELVEIVEL?

Tisztelt üllési Adózók! Kérjük Önöket,
hogy adójuk 1 %-ával segítsék a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat munkáját. Az
Üllésről befizetett 1% visszakerül a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportjához.
Kérjük, segítsenek, hogy 900 éves jelszavunkhoz hűen minél több rászorulón tudjunk
segíteni.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adószáma: 19025702-1-43.

KÖZÖSSÉGI

FOGADÓNAP

ELÉGEDETT-E AZ ÓVODA
SZEMÉLYI ELLÁTOTTSÁGÁVAL?
|

Megjegyzések: dajkák száma nem elegendĞ;
külön konyhai és takarító személyzet.

VÉLEMÉNYE SZERINT AZ ÓVODA
KELLĝKÉPPEN FELKÉSZÍTI
GYERMEKÉT AZ ISKOLÁRA?

Április 18-án (hétfő) 14 órai kezdettel
közösségi fogadónap keretében összejövetelt tartunk a Déryné Kulturális Központban.
Várjuk azokat is, akik nincsenek gondozásba
véve, de lelki problémájuk van, vagy csak
egyedül érzik magukat és szeretnének egy
kellemes délutánt beszélgetve, felszabadultan eltölteni. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Lapuné Füredi Adndrea
közöségi gondozó
Tel.:06 30/383 4976
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MIÉRT FONTOS A „FONTOS?”
2011. április 11-15-ig 8 órától 16 óráig
várjuk a következő tanév első osztályosainak
szüleit a beiratkozáshoz.
Mit is nyújt az üllési iskola a tanulói számára?
1996-ban vette fel iskolánk Fontos
Sándor festőművész nevét, a név kötelez
bennünket az emberségre, a művészetek
megszerettetésére. 1995 óta iskolánkban
alapfokú művészetoktatás folyik, a néptáncos tanulók a FONÓ Néptáncegyütttes utánpótlását képezik. A néptánchoz a népzene
kapcsolódik (hegedű, brácsa, bőgő), melyet
neves zenészek oktatnak.
Klasszikus zenében zongora, gitár és furulyaoktatás folyik. Ezen kívül a tehetséges
tanulók festészetet, kézművességet választhatnak. Az alapfokú művészeti oktatásunk
sikerességét több külföldi út is fémjelezi.
Tanulóink első osztálytól angol nyelvet
tanulnak, nyolcadik osztályra alapfokú nyelvvizsga letételére képes nyelvtudással rendelkeznek. Harmadik osztálytól informatika tantárgyat oktatunk, nyolcadik osztály év végén
lehetőség van az ECDL vizsga letételére. A

HEFOP, TÁMOP, TIOP pályázatok eredményeként 185 db tanulói lap-tophoz jutottunk.
Tantermeinkben internet hozzáférés biztosított, melyek tanári gépekkel, projektorral és
6 db interaktív táblával felszereltek.
Oktatásunk a XXI. század kihívásának
magas fokon megfelel
Magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem tantárgyakból rendezett versenyeken megyei és országos eredményekkel
büszkélkedhetünk évről évre.
A modern oktatási technikák mellett, a
hagyományos tanítási módszereket és a kooperatív tanítási technikákat is alkalmazzuk.
A tanulók a képességüknek megfelelő felkészítést kapnak, felzárkóztató foglalkozásokat
biztosítunk az évfolyam sikeres befejezéséhez.
Munkánkat fejlesztő pedagógusok,
gyógypedagógus és logopédus segíti. Az
iskolai könyvtár gyűjtőmunkához, tanuláshoz ad segítséget a látogatók számára, ahol
sakkfoglalkozás is folyik. Sport területén kézilabdában és futballban biztosítunk lehetőséget, ebben segítségünkre van az „Ifjúsági
Sportegyesület”.

A természettudományos tantárgyak
megszerettetésére kísérletező délutánt tartunk heti rendszerességgel, mely év végén
kistérségi bemutatóval zárul. A környezettudatos nevelés terén iskolánk elnyerte az
ÖKO-iskola címet, saját erdei iskolával rendelkezünk, ami a KEOP-os pályázat révén
kívül- belül megújult.
Erdei iskolánkhoz két tanösvény kapcsolódik, ahol a védett növényekkel, állatokkal,
a természet szeretetével ismerkedhetnek
meg tanulóink.
„Ülési Suli” Alapítványunk a tehetséges
tanulók támogatását segíti. Tanévzáró ünnepélyen a legsikeresebb diákok kitüntető
címeket vehetnek át, illetve a több éven keresztül kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkáért a „Fontos Sándor díjat” is megkapják. Ezen diákok képei „Büszkeségek” falra
kerülnek fel. Tanulóinknak szebb és tartalmasabb szabadidőt tudunk biztosítani, ebben a
diákönkormányzat, a Szülői Szervezet és az
iskolaszék segít.
Sárközi Emília
tagintézményvezető

III. DÉL-ALFÖLDI ZÖLD DIÁKPARLAMENT ÜLLÉSEN
Az ÜFKKI Fontos Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008-ban pályázta meg és nyerte el
az „ökoiskola” címet. A cím elnyerése még
tudatosabbá tette a fenntarthatóságra nevelést a környezet- és természetvédelem
fontosságát iskolánkban. 2008-ban megalakult a régió ökoiskoláinak hálózata, melynek
munkájába bekapcsolódtunk. 2009. március 28-án az algyői iskola szervezte meg az
I. Dél-alföldi Zöld Diákparlamentet, témája
„Energiaválság zöld Diákszemmel”. 2010ben Csongrád Ökoiskolái voltak a szervezők,
témája: Biodiverzitás. Idén március 19-re
iskolánk hívta együttgondolkodásra a régió
ökoiskoláit. A témánk a napjainkban sok
problémát okozó víz, A mottónk pedig: „A
jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.” (Albert Schweitzer)
A parlamenti ülésre meghívást kapott
a régió összes Ökoiskolája. Meghívásunkat
18 általános- és középiskola fogadta el a
következő településekről: Algyő, Csongrád,
Gyomaendrőd, Kiskunhalas, Kunfehértó,
Mórahalom, Szeged, Szentes, Tápé
Tiszaalpár, Zákányszék. Megtisztelte rendezvényünket Varga Péter az OFI munkatársa,
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Ábrahám Krisztián a CSEMETE Egyesület
képviselője, Pataki Zsolt a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa, Szivacski Angéla a
régió ÖKO csoport koordinátora, Nagy Attila
Gyula polgármester, Tóth András alpolgármester és Sápi Zoltán az ÜFKKI igazgatója.
A parlament munkáját segítette, a felszólalásokat levezette Kutasi Levente a Zöld
Diákparlament elnöke, a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület tagja. A jegyzőkönyvet Deme Zita készítette.
A parlament ülésére meghívtuk Illés Zoltán
országgyűlési képviselőt és Varga Zsoltot a
Mórahalom Térségi Vízmű igazgatóját, akik
egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak részt
venni a programon.
A találkozót rövid műsorral nyitottuk
meg: Szabó Lőrinc: Országos eső című versét előadták Hajdú Teodóra és Pataki Erika
– betanította Szofránné Valkai Olga. Ezután
a Tavaszi szél és a Dal a vízről című dalokat
hallgathattuk meg. Furulyán előadták: Barna Réka, Czékus Noémi, Lábas Kata, Péter
Kincső, énekelt Hódi Fruzsina, betanította
Tömösiné Csúri Edina. Végezetül a Recefice
néptánccsoport Szatmári táncokat adott elő,
betanította Nagy Róbert.
A parlamenten résztvevő iskolák az általuk feltérképezett problémáról plakátot készítettek.
A parlamenti felszólalások előtt néhány
gondolatébresztő, problémafelvető kiselőadást hallhattunk:
Bálint Sándor Általános Iskola, Tápé: „Az
én Tiszám˝

Bartha János Szakiskola, Szentes – Előadás a termálvízről
Kiss Bálint Általános Iskola, Gyomaendrőd: A Hármas Körös
Árpád Fejedelem Általános Iskola,
Tiszaalpár: A víz fontossága
Bonifert Domonkos Általános Iskola,
Szeged: Anna-víz bemutatása, kóstoló a
gyógyhatású vízből.
Ezután a diákképviselők felszólalásai következtek. Az iskolák képviselői lehetőséget
kaptak az általuk feltárt problémák ismertetésére, kérdéseik előterjesztésére és megoldási javaslatok bemutatására. A gyerekek másféle módon közelítenek a problémákhoz, így
sok ötletes, újszerű megoldással álltak elő. A
felvetett kérdésekre, problémákra a meghívott vendégek reagáltak. A felszólalások után
az elhangzottak alapján határozatot hozott a
parlament, melyet minden résztvevő iskolának és a felelős szervekhez is eljuttatunk.
A rendezvény végén a Baromjárási Erdei
Iskolába mentünk, ahol a diákképviselők egy
emlékfát (az év fáját: a tiszafát) ültettek el,
ezzel is emléket állítva a III. Dél-alföldi Zöld
Diákparlament ülésének.
Kocsisné Hecskó Ágnes
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KIRÁNDULÁS AZ ELEKTROTECHNIKAI MÚZEUMBA,
ÉS A NEMZETI MÚZEUMBA
Március 12-én hajnalban, 5:30-kor indultunk autókkal és az Önkormányzat mikrobuszával Szegedre, a vasútállomásra a
kulturális központ elől 20 diák és 4 felnőtt
kísérettel. Szegeden vonatra szálltunk, majd
Budapesten a Nyugati pályaudvaron szálltunk le. Innen folytattuk utunkat gyalogosan
az Elektrotechnikai Múzeumba.

A múzeumban Dr. Tóth Judit villamosmérnök-tanárnő tartotta a rendhagyó fizikaórát. A tanárnő először elmesélte a múzeum
történetét, és hogy hol, melyik terem található. Ezután rengeteg érdekes kísérlet következett az elektronikával kapcsolatban, mint
például a Van Der Graaf generátor 20kV-jával
való felrázó élmény, ami persze nem volt
veszélyes, mert az áramerősség csupán 0,1
mikroamper volt (az emberre 0,1 milliampertől fölfele jelent veszélyt). Kb. 1cm hosszú
„szikrakisüléseket” láttunk. Igen érdekes volt
még az is, amikor Jedlik Ányos egyik találmányát a villamfeszítőt láthattuk működés
közben, ami egy kisebb villámot hozott létre. Emellett megcsodálhattuk Jedlik Ányos
elektromos motorját, a villamos motorkocsit,
és még sok más érdekfeszítő találmányt.
Meglepő kísérlet volt „Kolumbusz villamos tojása”: az áram bekapcsolása után
a tojás hossztengelye körül a csúcsára támaszkodva pörgött.

A tanárnő áramot fejlesztett kézi hajtású
dinamóval, influenciagéppel. Kétszer is lehetőséget kaptunk, hogy kipróbálhassuk az
ártalmatlan „áramütés” érzését.
Egy kis pihenő követte a Jedlik teremben
tartott rendhagyó fizikaórát. Otthonról hozott
ebéd elfogyasztása után, a Déri teremben
folytattuk a kiállítások megtekintését.

1. Weiss Manfréd villanytűzhely, 1940

A Déri-teremben levő tárlat a villamos
háztartási készülékeket, szerelési és installációs anyagokat, valamint a villamos gyógyászati eszközöket mutatott be.
Az 1900-as évek konyhai eszközei, melyek lehetőséget adtak megidézni a múlt
szép, régi tárgyait. A látvány mellett, néhány
eszközt működőképes állapotában is megtekinthettünk..
Néhány gondolat a múzeumról:
A múzeum épülete eredetileg egy 30/10
kV-os transzformátorállomás volt, amelyet
1934-ben helyeztek üzembe.
„Létesítsük a magyar villamossági múzeumot a múlt megőrzésére, a jelen okulására,
a jövő irányítására; létesítsük eddigi dicsőséges úttörő munkánk igazolására, megbecsülés szerzésére, honfitársaink önbizalmának

fokozására; a tanulóifjúság és a nagyközönség oktatására, ismereteinek fejlesztésére.”
(borosjenői Szabó Kálmán: Létesítsünk villamossági múzeumot!1934. 189.o.)
Az egykori kapcsolótermekből alakították ki a múzeum kiállítótermeit, amelyeket
az elektrotechnika kiemelkedő magyar személyiségeiről neveztek el: Jedlik Ányosról,
Bláthy Ottó Tituszról, Bródy Imréről, Déri
Miksáról, Ganz Ábrahámról, Kandó Kálmánról, Mechwart Andrásról és Zipernowsky
Károlyról.
A nagyfeszültségű kapcsolók beton celláiban alakították ki a kiállítási vitrineket.
Az alállomás erősáramú kábelhálózatának,
kapcsolóberendezésének, gyűjtősíneinek és
szakaszoló kapcsolóinak egy részét eredeti
állapotában sikerült megőrizni.
A kiállítótermek megtekintése után ismét egy kis séta következett. A Nemzeti
Múzeumba mentünk, ahol végignéztük a 2.
emeleti kiállítást, és a kiállítás végén láthattuk többek között Gábor Dénes hologramját,
az első távirányítású autót stb. Még egy kis
mozizás is belefért a programba. A Nemzeti
Múzeumtól egy kis séta következett ismét a
Nyugati Pályaudvarig, ahonnan vonattal jöttünk Kistelekig. Onnan pedig a szülők és az
Önkormányzat kisbusza hozott haza minket.
Ezért a csodálatos napért köszönetet szeretnénk mondani a kísérő felnőtteknek, a szülőknek és az Önkormányzatnak a szállításért
és végül, de nem utolsó sorban az iskolának
a költségek fedezéséért.
Ezért érdemes volt feláldozni ezt a napot!
Monostori Zsolt; Bálint István;
Kiss Patricia; Vágó Tifani

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA – I. HELYEZÉS ÜLLÉS CSAPATÁNAK!
2011. márc. 18-án Ásotthalmon rendezték meg a III. korcsoportos (’98-’99-es szül.)
leány kézilabda körzeti versenyét. Az üllési
lányok legyőzték Ásotthalom és Zsombó
csapatát is, így továbbjutottak a megyei elődöntőbe.

A csapat: Barna Réka, Bodó Erzsébet,
Gyuris Ágota, Kisfaludi Gabriella, Lábas
Kata, Lajkó Laura, Pataki Alexandra, Szabó
Alexandra, Ződi Judit.
2011. márc. 9-én a IV. korcsoportos
(’96-’97-es szül.) lányok II. helyezést értek el Zákányszéken. Üllés, Mórahalom
és Ásotthalom is holtversenyben volt az
I. helyezésért, ezért a gólkülönbségek döntöttek. Az üllésieket 1 ponttal előzte meg
Ásotthalom.
A csapat: Barna Renáta, Bodó Beáta,
Gábor Kata, Horváth Nikolett, Hovanyecz
Klaudia, Lajkó Laura, Szabó Alexandra, Rácz
Mónika, Balogh Melinda.

Köszönet az önkormányzatnak, hogy
utazhattunk a kisbusszal.
„A sport a test útján nyitja meg a lelket.”
Soós Róbertné
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APRÓHIRDETÉS

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZABOLCSNAK!

Az Agróna Szövetkezet munkavállalókat
keres adminisztrátor és kertészeti dolgozó munkakörbe.
Érd.: 30/626-7150

Üllés Lakosságáért Közalapítvány gyűjtőakciót indít Sárközi Szabolcs
Üllés, Árpád dűlő 76. szám alatti lakos megsegítésére.

Vágnivaló csirke előjegyezhető
április 22-re

Szabolcs egy életvidám mozgássérült 21 éves fiatalember, aki az élet apró örömeit keresi.
Szeretnénk segítségére lenni abban, hogy egy mozgássérült kocsi által – amelyre oly
nagyon vágyik – élete könnyebb, élhetőbb legyen.

Fehér 450 Ft/kg
Vörös 520 Ft/kg
Érdeklődni: Üllés, Hámán Kató utca 45.
Telefonszám:
06/30/861-5108
06/30/861-5833

KÉRJÜK, EBBEN AZ AKCIÓBAN LEGYENEK TÁRSAINK!
Bármilyen összegű adományt szívesen fogadunk:
1) személyes befizetéssel
az Üllés Lakosságért Közalapítvány pénztárába (Partiscum XI. Takarékszövetkezet üllési
kirendeltségében Sipos Vilmosné Piroskánál) vagy

Pihenős kirándulás bomba áron
Horvátországba!!!!!
Hely: Crikvenica
Időpont: 2011. 06. 30. – 07. 03.
Tel: 30-535-08-33

2) a közalapítvány 57600091-10051083 számú bankszámlájára történő utalással
(a közlemény rovatba kérjük írják oda „Sárközi Szabolcs – támogatás)

Magánszemélyeknek apróhirdetés
az Üllési Körképben 6 szóig ingyenes,
utána 50 Ft / szó. A címet egy szónak
számoljuk.

3) az SZJA 1 %-os felajánlásával
(az éves adóbevallásuk Rendelkező nyilatkozatán a közalapítvány
„18457122-1-06” számú adószámát tüntessék fel.)
Támogatását köszönjük!
Csongrádi László
kuratórium elnöke

Kisállat eledel és Horgász Bolt
A Déryné Kulturális Központ mellett.
(Üllés, Felszabadulás u. 50.)
Dudás László
* Kutya-cica eledel nagy választékban.
A bolt kínálata Horgász felszerelésekkel bĘvült.
* EtetĘanyag
* ÉlĘ csali
* Horgászbotok és felszerelések

KEDVEZė ÁRAK
Üzletünkben Horgászjegyek kaphatóak!

LÓBARÁTOK FIGYELEM!
Május 1-jén az Üllési Gazdakör és a helyi lóbarátok bemutató lovaglást és fogathajtást szerveznek.
Helyszín: a Horgásztó.
Várjuk minden lóbarát jelentkezését!
Lovaglás: Czakóné Dudás Móni: 06/20-546-47-09
Fogatosok: Péter Mihály: 06/30-370-62-30

Nagy Attila Gyula
polgármester

ZÖLDSAROK GAZDABOLT
Üllés, Felszabadulás u. 8/A.
Tel.: 06-30/450-8055
Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 7-12; 13-17
Szombat: 7-13
Vasárnap: 8-11
Ajánlatunk
– NEORAM 5kg/63%-os rézoxiklorid mikrogranulátum/
– KUMULUS kén 25kg
– RADIFARM biostimulátor 1l
– Kalcium-nitrát 25kg
– Ammónium-nitrát /magyar/
– Csepegtető szalag 10,20,30
– VOLLDUNGER granulátum 50kg
– YARA MILA, POLY-FEED, SCOTT műtrágyák
Kedvező árak, széles választék!

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllés Körkép áprilisi
lapszámának lapzártája 2011. április 21-e, csütörtök 12 óra.
A megjelentetni kívánt hirdetéseiket, közérdekű információikat
ezen időpontig Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál (e-mail
cím: balogh.marta@ulles.hu), vagy a Déryné Kulturális Központban
ifj. Seres Attilánál (e-mail cím: rendezveny@ulles.hu) lehet leadni.
Érdeklődni: 62/282-122/222 melléken lehet.

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

