2011. november

XVII. évfolyam 11. szám

ADVENTI HÉTVÉGÉK A PARKBAN
Az előző évekhez hasonlóan idén is szeretnénk meghívni településünk lakóit a mára már hagyománnyá vált „Adventi hétvégék” rendezvénysorozatunkra. Bízunk benne, hogy mindenkinek
tudunk egy kis örömet szerezni így Karácsony közeledtével, változatos műsorokkal, finomságokkal, forralt borral és teával.
A programok minden vasárnap 16 órától kezdődnek, a parkban.

EGY KIS ÍZELÍTŐ A PROGRAMOKBÓL A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL:
November 27-én:
Az előző évekhez hasonlóan a műsorsorozatot hittanosaink bemutatója kezdi, Bálint
Mónika vezetésével.
December 4-én:
A második vasárnapunk a „Mikulásvárás” jegyében telik majd el. Fellépnek a
Csiga-Biga Óvoda növendékei, valamint a
Szegedi Nemzeti Színház művészei.

December 11-én:
Az üllési Fontos Sándor Általános és
Alapfokú Művészeti iskola tanulói ezen a vasárnapon lépnek színpadra. Műsorukat egy
meglepetésvendég fellépése követi.
December 18-án:
Ünnepi sorozatunkat a FONÓ Néptáncegyüttes műsora, valamint a Mentés Másként Trió koncertje zárja.

Amennyiben lehetőségük engedi, várjuk
bor felajánlásaikat, melyet a Gondozási Központban tudnak leadni.
Mindenkinek jó szórakozást kívánnak a
szervezők

www.ulles.hu

LATIN HÉT
November 7 és 12-e között került megrendezésre Üllésen a Déryné Kulturális Központban az immáron hagyománnyá váló
kulturális napok keretein belül megrendezett
Latin –Amerika Hét.
A rendezvénysorozat hétfőn vette kezdetét könyvtárunk 50 éves évfordulójának ünneplésével, melyen számos vendég mellett

AZ 5000 FT

GRINGOS
ÉTTEREM UTALVÁNY BÜSZKE TULAJDONOSA: JUHÁSZ ÁGNES, ÜLLÉS, JÓKAI
U. 5. SZ. ALATTI LAKOS. GRATULÁLUNK
NEKI! NYEREMÉNYÉT ÁTVEHETI A DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
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ÉRTÉKŰ

a szegedi Somogyi Könyvtár igazgatója is
megjelent, s mondott beszédet.
Dr. Molnár Gábor hétfőn és kedden is
fényképes élménybeszámolót tartott Délamerikai utazásairól.
Az óvodások és kisiskolások is részt vettek programjainkon, mint például az állatkert
bemutatóján, ahol teknőst, kígyót, nyuszit és
tengeri malacot is simogathattak.

Capoeira harcművészet sportolói tartottak nekünk izgalmas bemutatót, majd az
indián Herenciás együttes kápráztatott el
minket Dél-amerikai fúvós hangszereivel.
A koktélozással egybekötött ZUMBA
foglalkozás igen szép számban vonzotta az
érdeklődőket.
A hetet Szabados László salsa táncháza
és Amparo kubai ételei zárták.

www.ulles.hu

DECEMBER HAVI MISEREND
1-jén Csütörtökön 8:00-kor Papokért,
2-án Pénteken 8:00-kor Rózsafüzér társulat
élő és meghalt tagokért,
3-án Szombaton 18:00-kor Budai István –
Sípos Mária és a négy nagyszülőért,
4-én Vasárnap 9:00-kor Vetro Antal, négy
szülőért, sógorokért, sógornőkért,
6-án Kedden 16:00-kor Kormos Kálmán
Jakus Olga, fiuk Kálmán, szülei: idős Kormos Kálmán – Czékus Erzsébetért,
8-án Csütörtökön 8:00-kor Illés AndrásRácz Anna, Rácz Ferenc – Kisapáti Annáért,
10-én Szombaton 16:00-kor Fodor JánosSzilágyi Viktória és a meghalt családtagokért,
11-én Vasárnap 9:00-kor Horvát Imre- Bakó
Viktória, Molnár István, Haska Istvánért
13-án Kedden 16:00-kor Szentmise,
15-én Csütörtökön 8:00-kor Szentmise,
17-én Szombaton 16:00-kor Ördög Katona
János, meghalt szülőkért és testvérekért,
18-án Vasárnap 9:00-kor Dobai János és a
meghalt szülőkért,
20-án Kedden 16:00-kor Szentmise,
22-én Csütörtökön 8:00-kor Turzóné Fodor
Viktória, fia Ottó, testvére Józsefért,
24-én Szombaton 18:00-kor Péter Ferenc
és a meghalt családtagokért,

EGYHÁZI HÍREK
Adventi Lelkigyakorlat December 15-1617-én Gyónási lehetőség 1500-tól, Szentmise 1600-kor.
Vezetője: Fórián Szabó Zoltán, Kecskeméti Piarista templom plébánosa

ÜNNEPI MISEREND
December 24-én Szenteste 1800-kor
December 25-én vasárnap Karácsony napja 900-kor
December 26-án hétfőn Karácsony másnapja 900-kor
December 31-én szombaton 900-kor,
Január 1-jén Új Év napján 900-kor lesz a
szentmise.

25-én Vasárnap 9:00-kor Tari Ferenc, Német Istvánné Lakatos Ilona, Lakatos
Istvánné,
26-án Hétfőn 9:00-kor Csányi János halálának évfordulójára, 3 szülőért és a meghalt családtagokért,
27-én Kedden 16:00-kor Ádám Mihály- Kónya Ilona,
29-én Csütörtökön 8:00-kor Szentmise,
31-én Szombaton 9:00-kor Év végi Hálaadás!
Január 1-jén Vasárnap 9:00-kor lesz a
szentmise!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
DÍJ

HULLADÉKUDVAR
DECEMBER HAVI
NYITVA TARTÁSA
Dátum Nap
1. csütörtök

Nyitvatartási Idő
Zárva

2. péntek

9-17-ig

3. szombat

Zárva

4. vasárnap

Zárva

5. hétfő

Zárva

6. kedd

8-11-ig 14-17-ig

7. szerda

Zárva

8. csütörtök

8-11-ig 14-17-ig

9. péntek

Zárva

10. szombat

9-17-ig

11. vasárnap

Zárva

12. hétfő

8-11-ig 14-17-ig

13. kedd

Zárva

14. szerda

8-11-ig 14-17-ig

15. csütörtök

Zárva

16. péntek

9-17-ig

17. szombat

Zárva

18. vasárnap

Zárva

19. hétfő

Zárva

20. kedd

8-11-ig 14-17-ig

21. szerda

Zárva

22. csütörtök

8-11-ig 14-17-ig

23. péntek

Zárva

24. szombat

9-17-ig

25. vasárnap

Zárva

26. hétfő

Zárva

27. kedd

Zárva

28. szerda

8-11-ig 14-17-ig

29. csütörtök

Zárva

A települési szilárd és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 21/2003. (XI.28.) Kt. Rendelet
alapján az alábbiakra hívom fel a lakosság
figyelmét:
1. Amennyiben az ingatlan lakatlan, az
ingatlan tulajdonosa kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A szüneteltetés minimum 3 hónap, maximum 12 hónap lehet.
A 2012. év egészére szóló szüneteltetési kérelmet 2011. december 31. napjáig be kell
nyújtani a Polgármesteri Hivatalban.
2. Az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére a közszolgáltatás díját egyösszegben,
éves díjként továbbra is meg lehet fizetni.
Ebben az esetben a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. az ingatlantulajdonos
számára 10% közszolgáltatási díjkedvezményt biztosít. Az írásbeli kérelmet 2011.
december 31. napjáig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.
Mindkét esetben ügyintéző: Juhászné
Bozsák Andrea

EZÚTON SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI ZÁDORI MÓNIKA ÜLLÉSI
LAKOSNAK, HOGY KÖZREMŰKÖDÖTT A TELEPÜLÉS KÖZTERÜLETEINEK, INTÉZMÉNYEINEK SZEBBÉ, VIRÁGOSABBÁ TÉTELÉBEN
– VIRÁGFELAJÁNLÁSA ÁLTAL.

dr. Sugár Anita
jegyző

Dr. Sugár Anita
jegyző

30. péntek

9-17-ig

31. szombat

Zárva

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

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

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
Dr. Szőke Csaba
Dr. Papp Sándor
Dr. Fodor László
Dr. Papp Zalán
Dr. Papp Sándor

A támogatás odaítélésről, a támogatás
összegéről a Képviselőtestület dönt.
A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban dr. Sugár Anita jegyzőnél
személyesen, vagy a 282-122/112-es melléken kérhető felvilágosítás.
Dr. Sugár Anita
jegyző

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

december 3-4.
december 10-11.
december 17-18.
december 24-25-26.
december 31- január 1.

c) a civil szervezet által pályázott összeg
felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.

Üllés Község Képviselőtestülete 2011.
december 13-án, kedden 16 órakor ülést
tart a hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A Képviselőtestület 2012. évi
munkaterve
2) A település demográfiai helyzete
3) A településfejlesztés irányai
4) Aktuális kérdések

06-30/324-5032
06-30/487-9805
06/30/248-8433
20/973-9149, 30/239-2996
06-30/487-9805

Nagy Attila Gyula
polgármester

Szeméttelepvolt,nincs!


Üllésrégiszeméttelepeteljesenmegújult,azazátalakult.AszegediHulladékgazdálkodásitársulás
tagjakéntÜllésispályázottatérséghulladéklerakóinakfelszámolására.Arégiszeméttelep2006év
végeótanemtudtafogadniaháztartásokbankeletkezƅkommunálishulladékot,hiszenaztatöbbi
hazaihulladéklerakóvalszinteegyidƅbenbekellettzárni.Azótaisérintetlenül(esetenkéntiillegális
lerakással)vártarra,hogyelkezdƅdhessenafelszámolása.Többminttízévestervvalósultmega
rekultivációelvégzésével.Mamárnemláthatjukazóriásihulladéktömeget,csakegyprizmaalakú
füvesítettdombot,amitéveksoránmajdlassanvisszahódítatermészet.
A27településihulladéklerakórekultivációjánakösszköltségvetése2,76milliárdforint.
NagyAttilaGyula
polgármester
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DECEMBER HAVI ORVOSI ÜGYELET
1. csütörtök
2. péntek

16-17 óráig
13-17 óráig

Dr. Vereczkey Csaba
Dr. Joó András

2-a péntek délután 17 órától – 5-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
5.
6.
7.
8.
9.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

9-e péntek délután 17 órától – 12-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
12.
13.
14
15.
16.

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. Csonka Erika
Dr. Csonka Erika
Dr. Vereczkey Csaba

16-a péntek délután 17 órától – 19-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2
19.
20.
21.
22.
23.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

23-a péntek délután 17 órától – 27-e kedd 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

NÉPSZÁMLÁLÁS
2011
ELLENŐRZÉS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Üllés
Község területén népszámlálással kapcsolatos ellenőrzés lesz 2011. december 1.
és 15. napja között. Az ellenőrzés területe a
0001. számú számlálókörzet. A 0001. számú
számlálókörzetbe tartozó címek:
• Arany János utca 1-19. páratlan számú ingatlanok
• Felszabadulás utca 61-87. páratlan
számingatlanos és 58-90. páros számú ingatlanok
• Gorkij utca 1-33. páratlan számú ingatlanok és 2-14. páros számú ingatlanok
• Jókai utca 1-17. páratlan számú ingatlanok és 2-20. páros számú ingatlanok
• Makarenkó utca 1-15. páratlan számú
ingatlanok és 2-16. páros számú ingatlanok
• Ruzsai út 1-35. páratlan számú ingatlanok és 2-32. páros számú ingatlanok.
Az ellenőrzés időpontjában Molnár
Istvánné számlálóbiztos a fent nevezett ingatlanok lakóit felkeresi, és egy a korábbinál
rövidebb kérdőív kitöltését kezdeményezi.
Megkérem a lakosságot, segítsék a számlálóbiztos munkáját.
dr. Sugár Anita
jegyző

Zádori Jánosné (szül.: Juhász Matild)
„Szép korúak köszöntése” Emléklapot kapott Orbán Viktor aláírásával 90. születésnapja alkalmából, amit Nagy Attila Gyula
polgármester személyesen adott át neki
november 6-án.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Az esetleges változások miatti 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,

A
PRÓHIRDETÉS
Falu közelében 4+4 hold föld eladó. Tel:
30/342-95-55

Savanyú káposzta és hordós savanyúság a
készlet erejéig kapható
Üllés, Wesselényi u. 31
Péter Pál
Tel.: 282-772 ill. 30/ 822 1986

06/30/362-8459, 582-417
06/30/9282-007
06/30/9952-023
Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi kötés-oldás, rontáslevétel, fényképanalízis,
tenyérjóslás.
Okleveles kártyaoktatás. Igény szerint hívásra házhoz megyek. Működési engedélylyel rendelkezem.
Telefon: 06/30/461-6911

5

www.ulles.hu

AMIT AZ INFLUENZÁRÓL TUDNI KELL
Minden kétséget kizáróan az influenza a
leggyakoribb fertőző betegség.
Alapvetően három vírus,az A, B és a C,
illetve ezek altípusai és különböző változatai,
mutánsai okozzák az évente visszatérő, akár
kontinensnyi járványos méreteket is öltő
megbetegedéseket.
A vírus genetikai állománya folyamatos változásokon megy keresztül. Antigén
szerkezete változik, ennek következtében az
immunrendszer számára új kihívást jelent.
Ezért az oltást évente meg kell ismételni
és ajánlott már a szezon elején megtenni
ezt.
A vizsgálatok adatai alapján az influenza
elleni oltóanyagról kimutatták, hogy 70-90
%-ban védettséget biztosítanak.
Az influenza megelőzésének legfontosabb eszköze a védőoltás.
Az idén is lehetőség nyílik térítésmentes, önkéntes háromkomponensű szezonális
influenza elleni védőoltásokra, valamint az
egykomponensű influenza A /H1N1/ elleni
védőoltások beadására.
A 2010-11.évi szezonális influenza elleni
háromkomponensű /trivalens/ védőoltások
hatásosak az influenza A /H1N1/ ellen is.
Oltóanyagok:
– FLUVAL AB VAKCINA a 3 éven felüliek oltására.
– VAXIGRIP JUNIOR vakcina gyermekek részére
– FLUVAL P – a pandémiás influenza
ellen
– FLUARIX második generációs vakcina. Nincs benne a teljes vírus, csak a vírus
immunválasz kiváltásához szükséges antigéneket tartalmazó darabja. Mivel magasabb
fokban tisztított, kisgyermekek oltására is
alkalmas, és nagyon ritka az oltási reakció
kialakulása. H1N1 ellen is védettséget ad!
– BEGRIVAC –nem tartalmaz higanyt, 6
hónapos kórtól, sőt terheseknek is adható a
II.-III. trimeszterben.
– IDflu- 18 éves kortól javasolt, ez az
első intradermális /a bőr külső része/, 1,5
mm-es mikro tűvel adott influenza elleni védőoltás mely szinte fájdalmatlan.
A szövődmények pl.: karfájdalom, lázas
állapot elvétve fordul elő. H1N1 ellen is védettséget ad!
Nem minden légúti megbetegedés influenza:
A járványügyi különbség az, hogy az
influenza hazai viszonylatban akár több százezres vagy milliós nagyságrendű országos
járványt is okozhat. Míg az egyéb légúti gyulladásos tüneteket kiváltó vírus jóval kisebb
méretű megbetegedéseket jelenthet.
Klinikai szempontból fontos különbség
az influenza és az egyéb légúti megbetegedések között, hogy az influenza kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek hiányoznak.
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Hirtelen kezdet, magas láz, erős levertség és izomfájdalmak a jellemzők.
A légutak sejtjeiben szaporodó vírusok
a helyi tüneteken túl a felülfertőző baktériumoknak – az immunrendszer komoly károsításával – kedvező helyzetet teremtve
rendkívül súlyos, akár halálos elváltozást is
okozhatnak.
Az influenzavírus a véráramba kerülő
toxikus anyagok révén életveszélyesen súlyosbíthatja a már meglévő, kóros folyamatokat. Az influenza fokozott veszélyt jelent a
60 évesnél idősebb emberekre is a gyengült
immunológiai reakciókészség miatt.
Amerikai kutatók legújabb bejelentése
szerint a mostani madárinfluenza és a múlt
század elején tomboló vírustörzs genetikai
felépítése számos hasonlóságot mutat.
Mind az A, mind a B típusú influenza vírus részecskék /virionok/ fertőző és kórokozó
képességét alapvetően a felületükön elhelyezkedő H és N jelű fehérjék/antigének/
határozzák meg. Az ezek által kiváltott
immunreakciók képesek a fertőzés megakadályozására. Ezeknek a fehérjéknek
a szerkezete nem stabil, ezért szükséges
minden évben védőoltást adni.
Az influenza terjedése:
– köhögéssel /légúti váladékcseppecskékkel/
– bőrkontaktussal /azaz egyszerű kézfogással/
– telefonkagylóról, ceruzáról, tömegközlekedési eszközökön,
– nyilvános helyeken, közösségben lehet nagyrészt megkapni.
A kellemetlen tünetekkel és súlyos szövődményekkel járó influenzajárványok egészen az Ókor-tól kezdve végigkísérték az
emberiséget.
A vírus csak azokat a sejteket képes
megfertőzni, amelyek felszínén meg tud kötődni.
Madarakról emberre és egyéb emlősökre
való átterjedése véletlenszerű evolúciós események, mutációk lévén vált lehetségessé.
A madárinfluenzával szemben nem
véd a hagyományos influenza elleni oltás.
A betegséggel szemben az egészséges életmód a legjobb ellenszer. Az immunrendszer
általános erősítése sporttal, kirándulással,
zöldség-, gyümölcs- és folyadékfogyasztással.
A legveszélyeztetettebb körben a védőoltás ajánlott. Az influenzavírus elleni
egyetlen hatékony védekezés az idejében
beadott oltóanyag. A védettség kb. 2 hét
alatt fejlődik ki, és több hónapig tart.
A védőoltás mindenkinek ajánlott, de
különösen fontos, hogy részesüljenek benne az un. kockázati csoportokba tartozók,
azaz azon személyek, akiknél egy estleges

influenzafertőzés alapbetegségük, bizonyos
gyógykezelésük vagy életkoruk miatt súlyos
lefolyású, sőt életveszélyes lehet.
Célszerű a veszélyeztetett személyeket 5 évente egyszer PNEUMÓNIA /
TÜDŐGYULLADÁS/ elleni védőoltással is
beoltani!
Az influenza cseppfertőzéssel terjedő,
fertőző betegség. Lappangási ideje egy – három nap. Ezalatt a fertőzött még tünetmentes, de a kórt már terjeszti. A kór hirtelen
rosszulléttel kezdődik, a beteg levertnek,
elesettnek érzi magát. Magas láza van, erős
torok – és végtagfájdalmakat, fejfájást érez,
esetleg köhög. A fertőzés gyakran okoz szövődményeket, leggyakrabban középfül-, arcüreg- és tüdőgyulladást.
A fertőzés terjedése lassítható a fertőződés lehetőségeinek kiküszöbölésével.
Influenza elleni védekezési lehetőségek: ezek érdekében figyelnünk kell arra,
hogy járvány esetén:
– maradjunk távol összejövetelektől,
zsúfoltságtól
– veszélyes az influenzás beteg látogatása
– használjunk zsebkendőt tüsszentéskor, köhögéskor és mossunk kezet
– a kórházi látogatási tilalmat komolyan
kell venni, hiszen az ott ápolt betegekre óriási veszélyt jelenthet a látogatók
által behurcolt kórokozó
– a helyiségeket gyakran kell szellőztetnünk
– C – vitamin fogyasztásával a szervezet ellenálló képességét fokozhatjuk
– erélyes lázcsillapítás, hideg vizes borogatás
– bő folyadékfogyasztás
– szövődmények megelőzésére tüdőgyulladás elleni védőoltás, melyet
háziorvosától kérjen
– rosszabbodás esetén háziorvosi kontroll.
Az influenza ellen a védőoltás a leghatékonyabb védekezés, amely mindenkinek
ajánlott!
Üllés, 2011. november
Dr. Joó András
háziorvos

FELHÍVÁS!
A hagyományos szilveszteri foci teremkupa idén december 30-án pénteken
9-órától kerül megrendezése két korosztályban, 35 év alattiak illetve felettiek.
Jelentkezni:
Lapu Csabánál 30 / 336-0848

www.ulles.hu

PAPÍRGYŰJTÉS

MEGHÍVÓ
A KépviselĘtestület
tisztelettel meghívja a lakosságot a
2011. december 7-én (szerdán) 17 órától a
Déryné Kulturális Központban
(Üllés, Felszabadulás utca 48.) tartandó

Október 4-én rendezték a papírgyűjtést az Óvoda illetve Bölcsőde
részére. Céljuk, hogy a befolyt pénzből pótolni tudják a számukra fontos dolgokat és az esetleges hiányosságokat. Az idén mi szülők és a
nagyszülők is nagyon aktívak voltunk. Meg kell mondjuk, nagyon jól
éreztük magunkat a gyűjtögetés közben. Újraélhettük gyerekkorunkat, a saját fejünk után menve házról házra csöngettünk, kéregettük
a felesleges papírokat a bölcsődések számára. Volt két-három este,
amikor a gyerekek is velünk jöttek. Nem volt hiábavaló fáradozásunk.
Nagyon sok kedves ember él itt Üllésen, akik nagyon szívesen segítettek. Sikerült idén a bölcsődéseknek gyűjteni a legtöbb papírt.
Ezúton szeretnénk megköszönni az élményt és az önzetlen segítséget
mindenkinek aki ehhez hozzájárult.

közmeghallgatásra – falugyĦlésre.

Napirend:
1) Az önkormányzat 2011. évi eredményei és
a 2012. évi költségvetési lehetĘségei
ElĘadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Lakossági észrevételek, javaslatok
Mindenkit szeretettel várunk!

Köszönjük!
Bölcsődések

Nagy Attila Gyula
polgármester

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllés Körkép decemberi lapszámának lapzártája 2011. december 9, péntek déli 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.

AZ ALKOTÓHÁZ

DECEMBER HAVI PROGRAMJA
3. szombat
10. szombat
17. szombat
24. szombat
27. kedd
31. szombat

Várjuk a télapót
Luca-napi játszóház 9-től 13 óráig a Kulturális Központ nagytermében
Karácsonyfadísz készítés
Zárva
Zárva
Zárva
Keddenként felnőtteknek tartunk foglalkozást.
Kedden és szombaton 15-18 óra között a kerámia műhely folyamatosan működik.

TISZTELT VALAKI!
Örülünk, hogy tetszett a gyermekek által órákig faragott Haloven tökünk, amit örömmel
és nagy gonddal készített 6 gyerek.
Ámulva nézték, mikor kiraktuk a lépcsőnkre és világítottak a sötétben. Sajnos nem sokáig, mert reggelre eltűntek. Szívesen készítettünk volna nektek is, ha szóltok. A gyerekeknek a
csalódás és a fájdalom maradt meg. Megsiratták őket. Ha máskor tetszik, akkor kérjetek és
mi szívesen adunk belőle, de ne a gyerekeket károsítsátok meg,
Köszönettel: Vass Amarilla
Gábor Sándor

MEGHÍVÓ

A Cukorbeteg Klub 2011. 12. 15-én 16
órakor ünnepélyes évzáró ülést tart, melyre
minden érdeklődőt meghívunk. Jelentkezni
Markovics Attilánál a 30/5165424 telefonszámon lehet.
A Cukorbeteg Klub a Közösségi Pszichiátriai gondozottakkal társult, ezért a jövőben
Cukorbeteg és Életmód Klub néven folytatja
tevékenységét Markovics Attila és Lapuné
Füredi Andrea közös vezetésével.
Az Életmód Klub 2012. évi munkaterve:
Január 12.
A pozitív gondolkodás
Február 16.
A cukorbetegség étrendi
kezelése
Március 22.
Jóga elméletben és
gyakorlatban
Április 19.
A gondolat teremtő ereje
Május 17.
A táplálkozás zavarai
Június 14.
Stressz kezelés gyakorlata
Július 19.
A cukorbetegség
kialakulása és kezelése
Augusztus 16. Családi Nap –
együttműködési
lehetőségek
Szeptember 13. A cukorbetegség
szövődményei, a megelőzés
és kezelés lehetőségei
Október 18.
A cukorbetegség nem
gyógyszeres kezelése gyógynövények
November 22. Ki, hogyan éli meg a
betegségét?
December 13. Ünnepélyes évzáró ülés
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ÜNNEPVÁRÁS
Egy kilónyi
törĘdés
Tartós élelmiszer gyĦjtési akció helyi rászorulók
megsegítésére
Mit gyĦjtünk?
Mindenféle tartós élelmiszert : liszt, rizs, olaj,cukor,
tészta, keksz, édesség, konzerv, stb.
Meddig segíthet?
Felajánlását december 13.-ig várjuk
az üllési Déryné Kulturális Központ Közösségi Ház
INFO KÖZPONTJÁBAN.

2011. 12. 06-án (kedden)
16-20-óráig
17 órakor jön a Mikulás!

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

szervezĞk

Hol adható le?
Az adomány leadható a Polgármesteri Hivatalban a
családgondozónál, az Iskolában, a
Gondozási
Központban és az adventi programokon kihelyezett
gyĦjtĘpontnál.
A beérkezett élelmiszerekbĘl csomagokat készítünk és
eljuttatjuk a rászoruló családoknak, idĘseknek, és
magányosoknak. Ha lehetĘsége van rá és több kilónyi
adománnyal tudja segíteni kezdeményezésünket, úgy mi
is több csomagot tudunk összeállítani!
Bevásárláskor csak egy kilóval kerül több a kosárba,
azonban másnak épp erre az egy kilóra van szüksége
ahhoz, hogy szebb legyen a karácsonya!

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
6794. ÜLLÉS, FELSZABADULÁS U. 48.
TEL: 62/582-040, 06-30/ 506-5469
FAX:
62/582-041
WEB:
www.deryneulles.hu
EMAIL: kulturaliskozpont@ulles.hu

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
KÖZÖSSÉGI HÁZ
FONÓ NÉPTÁNCEGYÜTTESE
6794. ÜLLÉS, FELSZABADULÁS U. 48.
TELEFON: 62/582-040
FAX: 62/582-041
HUNGARY
E-MAIL: nrobi1@t-online.hu

___________________________________________________________________________

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklĞdĞt

Kedves Gyerekek, Anyukák és Apukák!

2011. december 10-én (szombaton)
9-13 óráig

A „FONÓ” Néptáncegyüttes az idén is meghív és vár Benneteket egy közös Mikulás
ünnepre, a szülĞket egy baráti beszélgetésre.

megrendezésre kerülĘ

A találkozásunk idĞpontja és helye:

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

Minden egyes vendéget szeretettel várnak az Alkotóház tagjai!

2011. december 10. délután 16 óra,
az üllési Déryné Kulturális Központ
Közösségi Házában.
A szokásokhoz híven egy kis meglepetéssel illetve mĬsorral szeretnénk kedveskedni
mindenkinek.
Bízunk abban, hogy minél többen el tudtok jönni, és jól érzitek majd magatokat újra a régi
barátok közt.
Várunk mindenkit! A részletekrĞl érdeklĞdni lehet Péterné Juhari Ágotánál a
30/685-4623-as telefonszámon (természetesen kérünk mindenkit, hogy aki hallja adja át!).
Lesz étel, ital, dohány meg miegymás!!!
Üllés, 2011. november 19.
Sok szeretettel:
A szervezĞk

8

www.ulles.hu

AZ ALKOTÓHÁZ HÍREI

Szeretettel meghívjuk a község lakóit
a 2011. december 23-án (péntek)
17 órától
– Déryné Kulturális Központban -

Ami az előző számból kimaradt.
A „Legek” kiállítását 2011. október 15-én rendeztük meg 34 kiállítóval és ennél is több termékkel.
I. helyezést Zámbó János nyerte el fehérretek és vöröshagyma
termésével.
II. helyezést holtversenyben Borbély Imréné fejes káposztája és
Farkas Attila sárgarépa termése érte el.
III. helyezést szintén holtversenyben Sárközi Lajos „Óriás tök” és
Sári Istvánné „Mini-dísztök” kategóriában nyerte el. A zsűrit a kiállítást megtekintők alkották. A sorrend az ő szavazataik alapján alakult
ki.
A nap folyamán szépséges töklámpák készültek a kicsik és nagyok segítségével. Volt célba dobás, gurítás és még egyéb móka,
mind-mind a tökkel kapcsolatosan.
Tökkirályt és királynőt választottunk. Héjja Lacika és Gyurica
Dorka személyében.
Az elvégzett feladatok után jött a megérdemelt jutalom, frissensült különlegességek formájában.

rendezendĘ
1. SÜTŐTÖKÖS-MÁKOS PITE

karácsonyi ünnepségre.
Hozzávalók

Nagy Attila Gyula
polgármester

Mennyi szeretet fér el egy cipĞs dobozban?
(Tapasztalataink szerint, nagyon sok!)

CipĘsdoboz akció 2011..
Idén is meghirdetésre kerül

az üllési cipĞsdoboz akció
Hogyan csatlakozhat az akcióhoz?
1. Keressen egy jó állapotban lévĘ, üres cipĘs dobozt.

A tésztához:
•
30 dkg vliszt
•
20 dkg vaj
•
10 dkg porukor
•
2 tojás sárgája
•
1-2 evőkanál tejföl
•
reszelt citromhéj
•
1 kávéskanál vaníliás cukor
•
pici só
•
fél csomag sütőpor
A töltelékhez:
•
20 dkg sütőtök (hámozott súly) apró kockára vágva
•
1-2 evőkanál vaj
•
2 dl tej
•
15 dkg cukor
•
reszelt narancshéj
•
20 dkg darált mák
•
5 dkg zsemlemorzsa
•
pici fahéj

2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánja ajándékát.
3. A cipĘs dobozt töltse meg új, vagy újszerĦ ajándékokkal az alábbi szempontok szerint:
Játékok: kisautók, babák, plüssállatok, egyéb játékok
Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestĘk, jegyzettömbök
Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan,
Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, játék ékszerek, hajgumik, kis képeskönyv.

Elkészítés:
A tököt egy kevés vajon megfuttatjuk. A tejet a cukorral és a
narancshéjjal összeforraljuk, hozzáadjuk a mákot, a zsemlemorzsát
és a fahéjat. Sűrű masszává főzzük, majd a végén belekavarjuk a
sütőtököt is.

Kedves lehet még: egy üdvözlĘ kártya, néhány jókívánsággal
4. A dobozba NE TEGYEN:
Elhasználódott, sérült játékot, ruhát, agresszivitásra késztetĘ képeket,
Romlandó ételeket, gyümölcsöt, gyógyszereket
Folyékony sampont, testápolót, törékeny tárgyat
5. Végül pedig a zárt dobozt egyszerĦen csomagolja be és jól láthatóan írja fel, hogy milyen
korosztályú lánynak/fiúnak szánja ajándékát! ( pl. így: “fiú 12 évesƎ vagy “lány 8 évesƎ.)
6. Az elkészült ajándékcsomagot legkésĘbb december 11-ig juttassa el a Polgármesteri Hivatalba.

Hagyományaink szerint a Gyermekjóléti Szolgálat osztja szét a „cipĞsdoboz
ajándékokat” helyi rászoruló gyermekek részére .

A lisztet a vajjal összemorzsoljuk, majd hozzáadjuk a száraz anyagokat. Ezután egy tojás sárgával egybegyúrjuk, annyi tejfölt téve
hozzá, hogy jól gyúrható tésztát kapjunk.
A tészta 2/3-át 3-4 milliméteresre nyújtjuk, tepsibe tesszük és
előmelegített 180 fokos sütőben zsemleszínűre sütjük. Kivesszük,
ráhelyezzük a tölteléket, elsimítjuk rajta, majd a maradék tésztát kinyújtjuk és csíkokra vágva rárakjuk. A csíkokat tojás sárgával megkenjük és visszatesszük a sütőbe 25 percre.
Tálaláskor tetszés szerint porcukorral is megszórhatjuk.
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FIZIKATÚRA A SOPRONI HEGYEKBEN 2011 OKTÓBER 8-ÁN
Ahogy a névből is sejthető, ez a vetélkedő, amelyre 3 fős csapatok jelentkezését várják minden évben, eltér a szokásos,
(tan)teremben zajló versenyektől.
A Soproni-hegység túraútvonalain jelölik ki a pályát, és az érintendő állomásokon
különböző feladatok várják a versenyzőket.
A pontos útvonalról térképet a rajthelyen
kaptak a csapatok.
Minden segédeszközt használhattak
a diákok, amit hajlandók voltak magukkal
cipelni, a TELEFONOS SEGÍTSÉG KIVÉTELÉVEL! Természetesen előzetes gyűjtőmunka után a tanulói laptopokon helyeztünk el ismereteket, ezeket használhatták a diákok.
A megoldásokra kapott pontszámokból levonták a menetidőt (illetve egy azzal arányos értéket), ennek alapján alakul ki a csapatok
végső sorrendje.
Onica Klaudia rövid beszámolója a rendezvényről:
Október 8-án hetedszerre is megrendezésre került a Fizikatúra,
amit a soproni hegyekben tartottak. Osztályunkból 6 ember, Szabó
Alexandra, Csúcs Donát, Lábas László, Maróti Gergő, Monostori

Zsolt és Onica Klaudia vett részt a versenyen. A csapatoknak egy térkép segítségével kellett eljutniuk az állomásokra,
ahol különböző játékos feladatok várták
őket. Az első állomáson étkészlettel kellett zenélnünk, a másodikon pezsgőport
gyártottunk, a harmadikon egy henger
súlyát kellett lemérnünk a forgatónyomaték segítségével, a negyediken tésztahidat építettünk a patak fölé, az ötödiken
„telefont” készítettünk, a hatodikon pedig
magyar Nobel-díjasokról szóló kérdések
vártak minket. Sajnos az első tíz helyezett közé nem kerültünk be, de
sok élménnyel gazdagodtunk, és sok újdonsággal találkozhattunk.
Helyezések:
Fizkémcsajok: Onica Klaudia; Szabó Alexandra; Maróti Gergő
14. hely
Atomantik: Csúcs Donát, Lábas László; Monostori Zsolt
21. hely
A versenyen közel 100 csapat vett részt. Mivel országos verseny
volt, ebből a 14. helyezést elérni kiemelkedő teljesítmény!

2011 OKTÓBER 28. 8:00-15:00H

TUDOMÁNYOK FESZTIVÁLJA ARADON
Helyszín: Arad, „AUREL VLAICU” ÁLTALANOS ISKOLA
Iskolánk is meghívást kapott erre a jeles eseményre. Melyen
elsősorban román iskolák mutatkoznak be.
A rendezvény román nyelven zajlott, ezért mi tolmácsot kaptunk.
35 iskola képviseltette magát, az aradi iskola tornatermében.
A mi iskolánkat az alábbi tanulók képviselték:
Gyuris Ágota; Nagy Kamilla;
Szabó Alexandra, Bozsák Patrik;
Gyuris Ervin
Kísérő nevelők: Tasi Zoltánné;
Maróti Mihályné; Tasi Zoltánné
Sofőr: Bálint Antal (az önkormányzat 9 fős autójával)
Részlet a NYUGATI JELEN-ben megjelent cikkből:
„Apró kis vulkánok, feszültségmérők, színes, bugyogó folyadékok, szikrázó fénysugarak, füstölgő kémcsövek, mikroszkópok és sok
más látványos eszköz között tüsténkedett több száz diák tegnap, az
aradi Aurel Vlaicu Általános Iskolában V. alkalommal sorra kerülő,
a megyei tanfelügyelőség által évente megszervezett Tudományok
Fesztiválján.
Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményen Arad,
Temes, Kolozs megye középiskolái, illetve egyetemei képviseltettek,
de a standoknál találkoztunk magyarországi, sőt egy ciprusi diákcsoporttal is”…….
„Két asztallal arrább egy magyarországi csapat csalogatta a látogatókat látványos szemléltető eszközeivel. Az üllési Fontos Sándor
Általános Iskola (Szegedtől 26 km-re) öt hetedikes, illetve nyolcadik
osztályos diákját Tasi Zoltánné, Kocsisné Hecskó Ágnes és Maróti
Mihályné pedagógusok kísérték el. Mint elmondták, szemléltető, kísérleti eszközeik zömét a gyerekek (olykor szüleik segítségével) saját
kézzel készítették el a tanórákon kívüli foglalkozásokon, így a tananyag elsajátítása, a jelenségek megértése is könnyebben ment. A
fantáziát és kézügyességet fejlesztő Leonardo-hídja, a gőzforgó vagy
a pillepalackból készült rakétakilövő állomás bizony sok kíváncsi szemet odavonzott standjukhoz.
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Nagy Kamilla beszámolója a rendervényről:
Az a megtiszteltetés érte iskolánkat, hogy meghívták Romániába
egy fizikai-kémiai kísérleteket bemutató fesztiválra, mely 2011. október 28-án került megrendezésre Aradon.
Mi, diákok öten vehettünk részt a rendezvényen, ketten voltak
köztünk a hetedikesek, Bozsák Patrik és Gyuris Ervin, hárman pedig
a nyolcadikosok, Szabó Alexandra, Gyuris Ágota és Nagy Kamilla.
Három tanárnő kísért minket, Tasi Zoltánné, Maróti Mihályné és
Kocsisné Hecskó Ágnes. A sofőrünk pedig Toncsi bácsi volt; mindannyian nagy izgalommal és sok kísérlettel indultunk neki az útnak
péntek hajnalban.
Aradon nagyon kedvesen fogadtak minket, majd a vezetőnk segítségével megismerkedtünk az épülettel,
ahol a kísérletezés folyt, illetve a két
velünk egyidős tolmáccsal, akik magyarról fordították románra a kísérleteinket. Rengeteg érdekes kísérlet
fogadta a fesztiválra látogatókat.
Délután befejeztük a bemutatást,
összepakoltunk, és városnézésre indultunk. Vezetőnk megmutatott nekünk egy természetrajzi múzeumot,
Arad nevezetességeit és végül a mi,
azaz a diákok kedvéért egy játszóteret is meglátogattuk, ahol kijátszhattuk magunkat a fárasztó nap
után.
Ezúton
szeretnénk
megköszönni a meghívást,
hiszen nagyon jól éreztük
magunkat,
köszönetet
mondani a tanárnőknek,
hogy felkészítettek minket, illetve az önkormányzatnak, hogy biztosították
2. MEGBÉKÉLÉS PARKJA
eljutásunkat Aradra.

www.ulles.hu

KÖNYVTÁRI HÍREK
2011. novemberében ünnepelte községi könyvtárunk fennállásának 50. évfordulóját. Az
50 éves jubileumi ünnepségen nagy sikerű műsort adtak az általános iskola tanulói: Vendégeinket Nagy Attila Gyula polgármester úr, a Somogyi-könyvtár igazgatója Palánkainé Sebők
Zsuzsanna. és Meszesné Volkovics Szilvia a könyvtár vezetője köszöntötte.

SIMON JÓZSEFNÉ
ÁBRÁNDOZÁS AZ OLVASÁSRÓL
Ülök a kertben, könyvvel kezemben,
Ábrándozom…, s gondolkodom.
Köröttem néma csend, csak levél zizzen,
S távolból halkan madárfütty hallik
A bokor alól.

RAJZVERSENY

LOGÓVERSENY

Futnak az évek, már hajam fehér lett,
S elődeink írásai utamon kísérnek.
Kicsiknek meséket, Hetvenhét, s a többit,
Fekete Istvántól, egészen a Grimmig.
Szép szerelmi lírák, versek, költemények,
Mindet nekünk írták, az örök hírességek.
Balassi, Petőfi, Ady, Csokonai,
Soknak a nevét, már nem győzöm sorolni.
Egri Csillagokon át, a Csendes Donig,
Hajdanán, oly régen,
Születtek a csodák,
E nagy Földkerekségen.
Olvassunk hát együtt, száz határt bejárva,
S bővült horizonttal, nézzünk a világba.
Mert az olvasástól, nemesebb lesz a lélek,
Én már eldöntöttem, olvasok míg élek!
Ajánlom Nektek is, ha kicsik vagytok, s ha
nagyok,
Ha időtök engedi,
Mindig, és sokat olvassatok!

Két első helyezettünk lett, mivel a rajzok
ugyanannyi szavazatot kaptak

1. Fődi Beáta
2. Márta Barbara
3. Hódi Krisztina
Különdíj: Fodor Jánosné – Czékus Viktória

VERS

1. Simon Józsefné
2. Zádori Ferenc
3 Nyisztor Katalin

1. Kása Kornél
1. Frank Zoltán
2. Vass Laura

NOVELLA
1. Seres Lajos
2. Szabó Piroska
3. Császárné Fodor Margit
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FIGYELEM!
Jönnek a hideg napok. Gondoskodjon időben otthona melegéről!
Ünnepi ajánlatom:
Lepje meg ÚJ és HASZNÁLT cserépkályhával és kandallóval családját!
„Ez a legolcsóbb fűtési eszköz,
40 éves szakmai tapasztalattal állítom”
Cserépkályhák és kandallók doktora
30/97-87-0663
62/252-901

CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK

ONOZO AGRO Kft.
MĥTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDė SZER, AGROFÓLIA

KIS- és NAGYKERESKEDELEM

FÁTYOLFÓLIÁK

Németh Gábornak és Gyuris Edinának november 2-án 4760 grammal Tímea nevű,

KÜLÖNBÖZĝ SZÉLESSÉGEKBEN
RAKTÁRKÉSZLETRĝL !!!

Czinkóczi Lajosnak és Kéfer Erikának november 2-án 3910 grammal Árpád nevű,

AGRYL® P 17 g/m2
100 m-es hosszúságban: 27,- Ft/m2 + áfa
250 m-es hosszúságban: 26,- Ft/m2 + áfa

Papp Zoltánnak és Benkő Ágnesnek november 6-án 3420 grammal Réka nevű,

NOVAGRYL® P 19 g/m2
100 m-es hosszúságban: 29,- Ft/m2 + áfa
250 m-es hosszúságban: 28,- Ft/m2 + áfa
Ajánlatunk a meglévĘ készlet erejéig érvényes, melybĘl a
törzsvásárlói kedvezmények levonásra kerülnek!

Gyöngyösi Csabának és Simon Mariannak
november 12-én 3380 grammal Alíz nevű,

Bálint Lászlónak és Dékány Mónikának
november 15-én 4510 grammal Dominik
Zoltán nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Börcsök Csaba domaszéki és Budai Anna üllési lakosok november 12-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Berta Ernő november 14-én, élt 81 évet.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

ÉrdeklĘdjön a részletekrĘl üzleteinkben !
Üllés GAZDABOLT
Felszabadulás u. 26.
Balástya KERTÉSZETI BOLT Orchidea szálloda mellett
Kistelek AGRODISZKONT
Kossuth u. 88.
Baks IPARCIKK BOLT
FĘ út 96.

62/282-121
62/278-388
62/258-311
62/269-062

TEGYE GAZDAGABBÁ SZABADIDEJÉT A MÉDIÁVAL!
Kínálatunk:
- új UPC előfizetések
- régiek bővítése akár 4 TV-re is
- MinDig TV telepítése
- egyéb műholdas és egyedi antennák javítása, beállítása
- szaktanácsadás
- tv-k javítása
Mindezek megrendelése telefonon is!
Hegedűs Imre
Hivatalos UPC telepítő
Antenna és Tv szerelő
Tel: +36/30-313-5910

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

