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„PUSZTÁN CSAK VOLT” PUSZTASZIL!
Üllés egyik legnagyobb büszkesége a bicikliút. Napjában több tíz, akár száz ember
is használja munkába járás, vagy pusztán
kikapcsolódás céljából. A két éve ültetett
pusztaszil fák tovább emelték az út értékét,
melyek ha felnőnek, illetve felnőhettek volna
kellemes árnyékkal szolgáltak volna az arra
kerékpározó lakosoknak.
Nemrégiben ugyanis csorba esett a kisfákon. Egy „kedves” polgártárs hazafele menet
megszabadított körülbelül 50 fát koronájától.
A tettes, vagy tettesek módszeresen, szinte
mindkét oldalon pusztítottak, nem kímélve
az apró csemetéket sem. Egyes darabokhoz
már túl nagy erő kifejtésére lett volna szükség, így azokat csupán meghajlították, biztos
ami biztos alapon.
Elkeserítőnek tartjuk, hogy sok ember
munkáját mások percek alatt teszik semmivé, pusztán a hecc kedvéért, illetve energia
levezetésként.

Az elkövetők kilétére még nem derült fény,
de mindent megteszünk, hogy megtaláljuk
őket, hogy elnyerjék méltó büntetésüket.
A Technikai Csoport, a Polgárőrök és a
rendőrség bevonásával próbáljuk kézre keríteni a bűnösöket.
Aki bármit tud az esettel kapcsolatban,
kérjük a polgármesteri hivatalban, vagy a
fent említett szerveknél jelezze.
Segítségüket előre is Köszönjük!
Fotók: Seres Attila

ANYÁK NAPJÁNAK TÖRTÉNETE
TÖRTÉNET
Az anyák megünneplésének története az
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának
az istenek anyjának, és vele együtt az
édesanyák tiszteletére. A történelem során
később is voltak olyan ünnepek, amikor az
anyákat is megköszöntötték.
Angliában az 1600-as években, a kereszténység elterjedésével, az ünnep vallási
színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot
követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A
családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és
a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra elkészítették az
anyák sütijét, az édesanyák számára.
Az Egyesült Államokban először 1872ben ünnepelték meg Bostonban az anyák
napját, Julia Ward Howe segítségével.
1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis
próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé
nyilváníttatni. Az ünnepet május második
vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra,
hogy az ünnepet előbb állami, majd nem-

zetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját
1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson
amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé
nyilvánította.
Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem vette észre,
hogy hamarosan az ünnepet „felkarolták” a
virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők, akik Európában
is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan
népszerűvé vált kontinensünkön is. Az eredeti elképzeléshez képest – az élő és elhunyt
anyák tisztelete – az ünnep eltolódott az
ajándékozás, Jarvis véleménye szerint pedig
főképp a virágkereskedők hasznának növelése irányába. További élete során oly hevesen tiltakozott az ünnep üzletiesedése ellen,
hogy még a törvénnyel is szembekerült egy
vehemens tüntetése során. Élete végére
megbánta tettét és nem akarta nevét Anyák
Napjával kapcsolatba hozni.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet,
a májusi Mária-tisztelet hagyományaival
összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri
rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

Üllés Lakossága

METROVICS ÉVA: A LEGSZEBB ÜNNEP
Oly fénylő a pillantásod,
mint égen a csillagok.
Felém nevet kedves arcod,
ha megjöttem, itt vagyok.
Úgy ölel át féltő karod,
mint dombok a völgyeket,
melengető, kósza szellő
a májusi zöld gyepet.
Kacagásod oly gyöngyöző,
mint erdőn a kispatak,
amikor lombok közül,
csörgedezve kiszalad.
Hangod bársony melegével
kényezteted lelkemet.
Pihentető meséd után
minden álmom szebb lehet.
Fürgébben ver most a szívem,
úgy lüktet, és kalapál…
Ő is tudja, nincs szebb ünnep,
e májusi napnál.
Minden egyes dobbanása
jóságodat köszöni.
Az én édes, tündérlelkű
jó anyámat köszönti.

www.ulles.hu
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2011. ÁPRILIS 16.
FÖLD NAPI FALU SZÉPÍTÉS

Az időjárás kegyes volt hozzánk szombaton, így a tervezett munkákat elkezdhettük.
Igaz,teljesen nem bírtunk minden munkát
befejezni, de látszik a sok kéz munkája. Az
eredi iskolánál a nézőtér ülőkéjének a fala elkészült, a kinti padokat lefestettük, a kisfákat
rendbetettük. A játszóterek megtisztultak,
festék védi a játékokat. A kerékpárút környéke már nem szemetes. Az iskola Felszabadulás úti udvara virágosabb, rendezettebb
lett. A salakpálya felfrissült. A Radnai utca
2. szám alatt az udvar átrendezése megkezdődött. A temető ápoltabb és tisztább lett.
A papírgyűjtés eredményes volt, 7200
kg papírt gyűjtöttünk.
Hetven felnőtt segítette a tanulóink
munkáját, melyet ezúton is köszönünk.
Első helyezést ért el (döntetlen) a két
második osztály. Kirándulásukhoz jó szórakozást kívánunk!
Köszönjük a finom ebédet a Napközi
Otthon dolgozóinak. A civil szervezetek
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nagymértékben hozzájárultak a program
sikeréhez, köszönet érte. Stabil Sped Kft
nem csak a papírgyűjtésben segédkezett,
hanem zsákokkal, irodai felszereléssel
is segíti munkánkat, amiért elismerés
illeti Őket. A technikai csoport nélkül ez
a program nem jöhetett volna létre – köszönjük!
Köszönjük minden résztvevő segítségét!
Szervezők

www.ulles.hu

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület mozgalmas időszakon van túl, a március 17-i rendkívüli ülés
óta 3 ülést is tartott.
A 2010. április 5-i soros ülésén határoztak:
– a Szegedi Paprika Rt. részvényeinek
vagyonkimutatásból történő kivezetéséről,
– Üllés Község Önkormányzata 20112014 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági
Programjának elfogadásáról,
(A Gazdasági Program a www.ulles.hu
honlapon megtekinthető)
– a Szociális Bizottság átruházott hatáskörök gyakorlásáról készült 2010. évi beszámoló elfogadásáról,
A polgármester bírálta el a temetési segéllyel és a rendkívüli segéllyel kapcsolatos
kérelmeket. A szociális bizottság pedig a lakásfenntartási támogatásokról, az átmeneti
segélyekről, és a méltányossági jogcímen
megállapítható ápolási díjakról döntött.
– az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról (a terv a honlapon megtekinthető)
– arról, hogy az Üllés Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és költségvetési intézményeinél 2010. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól készült
éves ellenőrzési jelentést nem fogadják el,
(a képviselők a belső ellenőr által végzett
munkával nem voltak elégedettek, ezért nem
fogadták el a beszámolót)
– a 7/2011. (III.09) BM rendelet szerint
– helyi önkormányzatok fenntartásában lévő
sportlétesítmények felújítására vonatkozó
pályázat benyújtásáról, és a 3.451.944 Ft-os
önerő biztosításáról. Nyertes pályázat esetén az Erdélyi utca 30. szám alatti sportöltöző felújítása, bővítése válik lehetővé,
– a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Tanácsülésén történő helyettesítés rendjéről. (A
Csongrád Megyei Közigazgatási Kormányhivatal törvényességi észrevételében jelezte,
hogy a jövőben a polgármester akadályoztatása esetén a társulási tanácsüléseken csak
képviselőtestületi határozatba foglalt felhatalmazás alapján járhatnak el a települések.)
A Pénzügyi Bizottság véleménye szerint a
testület Tóth András alpolgármestert és Bálint Antal képviselőt látta el tanácskozási és
szavazati jogkörrel,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde új
nyitvatartási rendjéről Az intézményvezető az intézmény működésével kapcsolatos
igényfelmérés juttatott el a szülőkhöz. A
beérkezett kérdőívek kiértékelésre kerültek,
a szülők többsége az intézmény nyitvatartási idejének meghosszabbítását kérte. Az új

nyitvatartási idő: 6 óra 30 perctől - 17 óra
30 percig tart,
– egy helyi lakos útvásárlási kérelméről.
A kérést elutasították, mivel az út A helyi
önkormányzatokról szóló törvény, illetve Az
önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 7/1994. (XI.11)Kt.ör rendelet
szerint forgalomképtelen, így azt értékesíteni
nem lehet.
A testületi ülés több rendeletet is alkotott:
Módosította :
– az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről készült rendeletet. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 127.014
ezer forinttal növelte, módosított kiadási
főösszegét 980.403 ezer Ft-ban, módosított
bevételi főösszegét 972.306 ezer Ft-ban állapítja meg.
Megalkotta a
– A szociális rászorultságtól függő
pénzbeli, természetbeli ellátásokról szóló
rendeletet. A hasonló tárgyú korábbi rendelet hatályon kívül helyezésére, és új rendelet megalkotására az új jogalkotási törvény
alapján került sor. Az új rendelet a régihez
viszonyítva több ponton módosult, többek
között:
– a pénzbeli ellátások kifizetési formái
közé bekerül a bankszámlára történő kifizetési forma is,
– a rendelet kiegészül az aktív korúak
ellátására jogosultak köréből a rendszeres
szociális segélyre jogosultak meghatározásával,
– az átmeneti segély összege 13.000
Ft-ról 20.000 Ft-ra emelkedik, (az ellátás
jövedelemvizsgálathoz kötött)
– differenciált lesz a temetési segély
összege, attól függően, hogy testes, vagy
hamvasztásos temetkezésről van szó. A
temetési segély összege: testes temetés
esetén 25.000 Ft, hamvasztásos temetés
esetén 18.000 Ft. (az ellátás jövedelemvizsgálathoz kötött)
– A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési
díjáról szóló rendeletet. A hasonló tárgyú
korábbi rendelet hatályon kívül helyezésére,
és új rendelet megalkotására az új jogalkotási törvény alapján került sor. Az új rendelet
változást jelent többek között a jogszabályi
hivatkozások aktualizálásában, valamint abban, hogy az új rendeletből kivezetésre kerültek a megszűnt Területi Gondozási Központra
vonatkozó hivatkozások és rendelkezések.
A testület április 13-án rendkívüli ülést
tartott.
Az ülés keretében a képviselők
– jóváhagyták, hogy a Mórahalom és

Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében
ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú
pályázati konstrukció második fordulójára,
egyben az Üllésre eső 602.342.789 Ft-os önrészt - amely tartalmazza az EU Önerő Alap
támogatást is – vállalták,
– elfogadták a Mórahalom és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
A Képviselőtestület április 20-án rendkívüli ülést tartott.
A képviselők
– döntöttek a Legyen „Intelligens iskolánk”! – A Forráskúti Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai fejlesztése TIOP1.1.1-07/1-20080184 pályázati támogatással megvalósuló
beruházás közbeszerzési eljárásában, kiválasztották a nyertes ajánlattevőt. A projekt
kivitelezőjeként a Stiefel Eurocart Kft.-t (Budapest, Kolozsvár utca 13) bízták meg az
ajánlatában megjelölt nettó 6.290.000 Ft
nettó összegben,
– jóváhagyták Dr. Joó Andrásné vállalkozó fogszakorvos Vállalkozási szerződés
módosítására irányuló kérelmét. A kérelem
helyettesítésre vonatkozó, valamint állandó
lakcím és székhelyváltozási módosítást tartalmazott.
– határoztak a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása 2010. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.
Az április 5-i testületi ülésen több helyi
lakos is képviseltette magát. A nyílt ülésekre
továbbra is várjuk a lakosokat.
Nagy Attila Gyula
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Község Képviselőtestülete 2011.
május 17-én, kedden 16 órakor ülés tart
a hivatal Házasságkötő termében, melyre
meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A Déryné Kulturális Központ tevékenysége
2) A községben közüzemi szolgáltatást
végző cégek tevékenységének áttekintése
3) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester
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A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK
A Móra Ferenc ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézményegysége a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által
érintett, társult önkormányzatainak közoktatási intézményeibe járó, vagy intézményes
nevelésben nem részesülő; 0 – 21 éves korú
gyermekeit látja el, vonatkozó szolgáltatásai
útján.
Szakszolgálatunk az alábbi településeken – Ásotthalom, Bordány, Forráskút,
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa,
Üllés, Zákányszék – a gyermek ellátását jórészt lakóhelyükön biztosítja, avagy abban az
intézményben, amelyben tanulói jogviszonynyal rendelkeznek.
Pedagógiai Szakszolgálati feladatok:
• Nevelési tanácsadás
- vizsgálatok Mórahalmon
- fejlesztés utazó szakemberekkel
adott településen – gyógypedagógus,
pszichológus
• Logopédiai szolgáltatás (az adott
településen utazó szakemberrel)
• Korai fejlesztés, gondozás és
gyógypedagógiai tanácsadás (az adott
településen)

• Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás (bázisintézményünk sajátos nevelési
igényű tanulóinak pedagógiai és pszichológiai célú ellátása)
A Nevelési Tanácsadó a 3 – 18 (meghatározott esetekben akár 21) éves korú fiatalok egészséges személyiségfejlődéséhez
igyekszik hozzájárulni. Alapvetően a tanulási,
magatartási, beilleszkedési nehézségekkel
küzdő tanulók problémái okának feltárása,
szakvélemény készítése a feladatunk, valamint fejlesztő foglalkozásokat, terápiát biztosítunk a gyermekek számára – pedagógus
és a szülő bevonásával –. A szolgáltatásaink
mindenki számára ingyenesen hozzáférhetőek.
Az Üllési Óvodában és Iskolában csütörtöki napokon utazó gyógypedagógus és
pszichológus dolgozik. A fejlesztő foglalkozásokat Bulik Hajnalka végezte az utóbbi
években. Április elsejétől feladatait – átmeneti jelleggel – Börcsök Erika vette át, majd
május elejétől az említett kollégák párhuzamosan végzik a nagycsoportos gyermekek
fejlesztését, valamint a középsőcsoportosok

felmérését. A pszichológiai tanácsadást
szintén április elsejétől Szilágyi Nóra pszichológus végzi a kistérség több településén,
így Üllés óvodájában és általános iskolájában is. A szakemberek – előzetes időpont
egyeztetés esetén - szívesen fogadják a szülők megkeresését, munkájukat az óvónőkkel,
tanárokkal együttműködve végzik.
Börcsök Erika vagyok, 39 éves. Pályámat óvónőként kezdtem. Munka mellett
végeztem el a gyógypedagógiai főiskolát.
1998 – tól Öttömösön dolgoztam gyógypedagógusként, és fejlesztő munkákat végeztem Ruzsán, Mórahalmon és Szegeden. Két
gyermekem van. A nagyobbik második osztályos, a kisebbik bölcsődés.
Szilágyi Nóra Laurának hívnak, 28 éves
vagyok. Februárban végeztem a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében,
klinikai – személyiséglélektani szakirányon
pszichológusként, illetve pszichológus tanárként. Az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó
Központ kortárssegítőjeként középiskolásokkal, egyetemistákkal foglalkoztam.

MÁJUS HAVI ORVOSI
ÜGYELET
20-a péntek délután 17 órától – 23-a hétfő reggel 7 óráig

2.
3.
4.
5.
6.

1-je vasárnap
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
hétfő
16-17 óráig
Dr. Joó András
kedd
16- 17 óráig
Dr. Joó András
szerda
16-17 óráig
Dr. Csonka Erika
csütörtök
16-17 óráig
Dr. Vereczkey Csaba
péntek
13-17 óráig
Dr. Csonka Erika

6-a péntek délután 17 órától – 9-e hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
9. hétfő
16-17 óráig
Dr. Joó András
10. kedd
16-17 óráig
Dr. Vereczkey Csaba
11. szerda
16-17 óráig
Dr. Csonka Erika
12. csütörtök
16-17 óráig
Dr. Csonka Erika
13. péntek
13-17 óráig
Dr. Joó András
13-a péntek délután 17 órától – 16-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
16. hétfő
16-17 óráig
Dr. Csonka Erika
17. kedd
16-17 óráig
Dr. Joó András
18. szerda
16-17 óráig
Dr. Csonka Erika
19. csütörtök
16-17 óráig
Dr. Vereczkey Csaba
20. péntek
13-17 óráig
Dr. Joó András
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23.
24.
25.
26.
27.

Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
hétfő
16-17 óráig
Dr. Joó András
kedd
16-17 óráig
Dr. Joó András
szerda
16-17 óráig
Dr. Csonka Erika
csütörtök
16-17 óráig
Dr. Vereczkey Csaba
péntek
13-17 óráig
Dr. Vereczkey Csaba

27-e péntek délután 17 órától – 30-a hétfő reggel 7 óráig
Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2
30. hétfő
16-17 óráig
Dr. Joó András
31. kedd
16-17 óráig
Dr. Vereczkey Csaba
FIGYELEM: Hétköznap 17 órától másnap reggel 7 óráig,
valamint hétvégén és ünnepnapokon reggel 7 órától másnap
reggel 7 óráig a Központi Orvosi Ügyeletet kell hívni:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2
Az esetleges változások miatt tévedések elkerülése érdekében
kérjük, vegyék figyelembe a rendelőnél lévő kiírásokat is!
Köszönjük.
Az orvosok elérhetőségei:
Dr. Csonka Erika:
282-052,
Dr. Joó András :
282-007,
Dr. Vereczkey Csaba: 287-034,

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

www.ulles.hu

CUKORBETEG KLUB

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

A 2010-ben megalakított üllési Cukorbeteg Klub havi rendszerességgel tartja összejöveteleit a Napos Piac épületében. Rövid
ismeretterjesztő előadás után beszélgetés,
közben vacsora következik, majd játékos torna zárja az estét. Az áprilisi előadás témája a
cukorbetegség veseszövődményei, megelőzése és kezelése volt. A rövid előadás során
átbeszéltük az eddigi ismereteket a cukorbetegség kialakulásáról, típusairól, tüneteiről,
illetve terápiás lehetőségeiről, külön kiemelve a diéta jelentőségét. Öröm volt látni, hogy
Dr. Csonka Erika eddigi előadásai stabil tudásként maradtak meg az állandó résztvevők
számára, bizonyítva, hogy érdemes a Klubbal
foglalkozni. Nem kisebb eredmény az sem,
hogy az áprilisi létszám elérte a 15 főt, a középiskolástól az aktív korún át a nyugdíjasig
minden korcsoport képviseltette magát. Ők
jól tudják, hogy a cukorbetegség alattomos,
vissza nem fordítható, véglegesen nem gyógyítható betegség. Ám számukra már az is
világos, hogy a panaszok megjelenése előtt
szakemberhez fordulva, a diétát megfelelően
tartva, jól beállított vércukorértékkel a szövődmények kialakulása évtizedekkel késleltethető.

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

A következő összejövetelre 2011. május 12-én kerül sor, témája a cukorbetegség
idegrendszeri szövődményei. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dr. Takács Zsuzsanna
Fogszakorvos

Varga Linda
szigorló orvos

A KÖZÖSSÉG EREJE
Mint, ahogy azt nagyon sokan tudjuk, a
karácsonyi időszak nem mindenki számára
telt kellemes hangulatban, hiszen a Lippai
családnak ez egy megrázó eseménnyel
párosult. Hazafelé tartva egy ámokfutó a
család gyermek tagjait Ferit és Patrikot elgázolta. Ferenc könnyebben sérült, de Patriknak többszöri műtétsorozatokon kellett
átesnie. Fogjunk össze, itt a lehetőség! A
TB nem támogatja a gyógytornászok juttatását, mely kezelés Patrik teljes felépüléséhez
elengedhetetlen. A lakosságnak lehetősége
nyílik, hogy segítse Lippai Patrik, – Üllés,
Móra Ferenc u. 21. szám alatti lakos –
gyógyulását. Hogyan???
Májusi időszakban az üllési gyógyszertárban erre a célra felállítottunk egy gyűjtő
urnát, s így lehetőségünk lesz hozzájárulni a
gyógytornász bérezéséhez.

Április 30-május 1.
Május 7-8.
Május14-15.
Május 21-22.
Május 28-29.

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

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

A FOGÁSZAT RENDELÉSI IDEJÉNEK
MÓDOSÍTÁSA
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. május 1-jétől a fogászati rendelő rendelési
ideje az alábbiak szerint változik:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.30 – 14.15 óra
12.00 – 18.45 óra
7.30 – 14.15 óra
7.30 – 14.15 óra (iskolafogászat a rendelési időn belül)
nincs rendelés

A helyettesítés rendjét a fogászati rendelőnél lévő kiírás szerint olvashatják.

ALKOTÓHÁZ MÁJUS HAVI PROGRAMJA
3. (kedd)
7. (szombat)
10. (kedd)
14. (szombat)

Anyag előkészítés
Parafa anyagából bármit
Szövés, agyagozás
Agyagozás, apró tárgyak
készítése
17. (kedd)
Babzsák készítés
21. (szombat) Üvegfestés

24. (kedd)
Horgoljunk lábtörlőt
28. (szombat) Darabban lévő munkák
befejezése
31. (kedd)
Falunapi előkészületek
A foglalkozások 15 – 18 óráig tartanak,
a kerámia műhely folyamatosan működik.

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

TEGYÜNK EGYÜTT EGYMÁSÉRT!

Népzenei oktatás

Segítő szándékukat megköszönve: Üllés
polgármestere és képviselőtestülete

Néptánc oktatás

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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POSTALÁDA
„EGY KÉNYELMETLEN TÉMA” KINEK AZ ÉS MIÉRT?
Valamikor az év elején – A velünk élő
kommunizmus Üllés utcáin címmel – egy
írást tettem közzé, mely, a reagálásokat
látva, vitaindító cikké nőtte ki magát. A témában megfogalmazott gondolataim nem az
Üllési Körképben jelentek meg, de mivel a
hozzáfűzött vélemények e hasábokon kapnak
teret, élve a lehetőséggel, reflektálok rájuk.
A Körkép múlt havi számában a fenti,
idézőjelbe tett címmel, olvashattunk egy
érdekes írást, R.G. tollából. (Csak zárójelben
kérdezem; helyi szinten egy véleményhez
miért nem vállalják sokan a nevüket, tán
szégyellik?) A szerző, a néhány üllési utcanév kapcsán felvetett polémiában nagyjából
egyetért velem, bár ezt kimondani vagy leírni
részéről hazaárulással érne fel, inkább más
módon közelíti meg a témakört. Egyrészről
cinikus, másrészről kioktató, ami – ismerve
Őt, és tapasztalva politikai elkötelezettségét
– nem ért meglepetésként. Viszont kérdése
– miszerint nem ismerem a falumat, vagy a
Makarenko és Gorkij nevek miért nem zavarnak – udvariatlan és bosszantó. Igen, udvariatlan, mert felületes olvasás után fogalmazta
meg a kritikai véleményt és egyben bosszantó, mert szó szerint így írtam; „…De ragaszkodunk a szovjet író, Anton Szemjonovics
Makarenkóhoz (1888-1939) is, aki a marxista pedagógia kiemelkedő képviselője volt.
Miközben – hogy ezen a vonalon maradjunk
–, a közelmúltban olyan kultuszminisztereink voltak, mint Gróf Klebelsberg Kunó vagy
Hóman Bálint.” (Árpád Népe, 2011. február,
5. oldal) Erről ennyit.
A Gorkij utca, s annak névadója pedig
szándékosan maradt ki a felsorolásból. Két
oka van, s a magyarázat egyszerű. Mint
ahogy írásom címe is utalt rá; velünk élő
kommunizmus… Nos, nem hiszem, hogy az

említett orosz író, drámaíró személye vagy
művei különös hatást gyakoroltak volna a
kommunizmusra, a gyilkos ideológiára. Ezen
kívül, a megfelelő tudás híján nem érzem
magam feljogosítva arra, hogy véleményt
mondjak Gorkijnak a világirodalom történetében betöltött szerepéről, ellenben R.G.-vel,
aki, sajnos, meg van győződve arról – mint
ahogy írta –, az általa leírt gondolatok rámutatnak egy-egy történelmi összefüggésre.
Szerintem – és lehet, hogy véleményemmel egyedül vagyok – semmire sem mutat,
hogy pár mondaton és soron belül eljutottunk
a féligazság-tökéletes hazugság párhuzamától, az utcaneveken, a jelenlegi kormány általi országos rendbetételen és egyablakos
ügyintézésen, dühöngő fanatikusokon meg
valami sakkpartin keresztül a „ma divatos
neonáci mozgalomig”. Megértem a cikkíró
igyekezetét, de barátilag is tanácsolom a
sokkal szerényebb hozzáállást…
Abban viszont teljesen igaza van R.G.nek, hogy hazánk bővelkedik olyan személyekben, akik méltán kiérdemelhették azt,
hogy utcákat nevezhetnek el róluk. Én valahogy így fogalmaztam; „… tényleg nem
ringatott magyar bölcső elegendő tudóst,
írót, vagy a magyar függetlenségért, szabadságért életét áldozó hazafit, kikre büszkék
lehetnénk?”. Látható, hogy ami az üllési utcaneveket illeti, ugyanarról beszélünk, ezért
javaslom, hogy a szavakat tettek kövessék,
és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, akár
közösen, hogy ez a közügy mindannyiunk érdeke legyen, és ne kelljen szégyenkeznünk a
település utcanevei miatt.

nem tudom elfogadni. R.G. két nézőpontból
próbál érvelni, s mégpedig; a II. világháború
befejezése kinek jelentett felszabadulást és
kinek megszállást. Hát legyen.
Az Új Élet című zsidó lap így írt egykoron:
„A Vörös Hadseregben minden zsidó a szovjetért harcolt. A magyarországi zsidóknak
tudniuk kell, hogy életüket egyedül a Vörös
Hadseregnek köszönhetik.” (Új Élet, 1945.
november 27.)
Nagyapám – több százezer honfitársával
együtt – több évnyi fogságot és bátyjai kivégzését köszönheti a csürhének.
Én úgy gondolom; magyar ember soha,
senkivel nem nyithat vitát abban a kérdésben, hogy 1945 megszállást és nem felszabadulást hozott az országnak! A második
világháború végén a kiéhezett, porig alázott
országot a szovjet horda addig soha nem
látott kegyetlenséggel szállta meg, magával
hozva a barbarizmust, melyet az említett ideológia, a korcs világrend, a kommunizmus jelentett. A „dicsőséges, felszabadító szovjet
vörös hadsereg” hozadéka volt az esztelenül
felégetett termőföldek, leölt állatok, elpusztított ingatlanok, többszázezer megerőszakolt
lánygyermek, nő és idős asszony. Rengeteg
ártatlanul, brutálisan lemészárolt civil, megkínzott katonák, kivégzett hadifoglyok, egész
életükre nyomorékká vált tömegek.
Hiszem és vallom; a gyilkosokat felszabadítóként ünnepelni, és tetteik előtt
utcanevekkel tisztelegni, 2011-ben, bűn és
aljasság.

De egyvalamiben nem tudok kompromisszumot kötni, s a Felszabadulás utcához,
annak nevéhez kapcsolódó magyarázatot

Dobi Zsolt
Víztorony u.

DÍSZKÚT. NEM VIRÁG KASPÓ - RÉSZEMRŐL KOMMENTÁRRAL
Igazán sajnálom a dolgot, hogy nem olvastam az elmúlt nyáron a kaspó szétrúgásának hihetetlen hírértékű történetét.
A kutat én találtam ki egy nagyobb volumenű pályázat részeként. A kút maga
hetvenezer forintba került, a csövek beszerelése, a vízelvezetés kialakítása további negyvenezerbe. Ha a kifogásolt hatalmas összegű
értéket nézzük, akkor az előzőekhez járul még
hozzá a helyreállítás költsége, a beüzemelés,
így a rombolás eszmei értéke a kétszázezer,
és nem a kúté.
Hogy mégis mi volt az ára az egész díszkút históriának? Semennyi. A kiírás? Nem
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került pénzbe, ezeket a pályázatokat nem az
önkormányzat írja ki. Rá kell találni a kiírásra
az interneten vagy egy szakmai újságban. A
jelen esetben arról szólt, hogy egy település közterületét fejlesszük. Ingyen volt. A
pályázatok? Ez egy fogalom, ez sem került
szerintem semmibe. Elbírálás? A bírálókat
a pályázat kiírója (jelen esetben az egyik
minisztérium) fizette. Vállalkozó díja? A
díszkút beszerzése piaci áron történt. Valaki meg tudta volna helyben csinálni? Akkor
rajta, újítsa fel, vagy készítse el hetvenezerből! Alvállalkozó díja? Ki az az eszement,
aki egy mini kúthoz alvállalkozót szerez be?
Pályázatíró díja? A havi fizetésem, amiért
ezen kívül még jóval több és fontosabb pá-

lyázati forrás elnyerésénél segédkeztem.
Nem kerültem semmibe a falunak, normatíva voltam. Az önerő? A pályázat nem írt elő
önerőt, 0 Ft. Uniós támogatás? Iratkozzon
be a véleményező egy tanfolyamra, ahol elmagyarázzák, hogy az mi! Való igaz, minél
harsányabb a kritika, annál kevésbé csitítja
a hozzáértés.
A jó szándék vezérelt, de már egy apró
kút is a világ közepe abban a közegben, ahol
nem építeni, hanem rombolni jó.
Megyesi Rita

www.ulles.hu

FÉNYKÉPALBUM PEPE LEGSZEBB KÉPEI..
Robog az álmok vonata a születéstől az elmúlás felé robog
és nézegetem a milliónyi képet ,,Pepéről,, villognak a képek.
De jó csinálok egy albumot a legszebb képekből amiből lehet
gyönyörködni
azt mondták az iskola befejezésekor majd a nagybetűs élet
következik.
De jó a nagybetű meg a jól sikerült fényképek egy album amiben
lehet majd
gyönyörködni talán másoknak is mutogatni
kell

Nem kell iskolába járni ..de jó ,csak egy a baj .....az élthez pénz
az pedig többnyire munka árán lehet megkapni

Csak hát ez a kis porfészek se munka se szórakozás hát vasárnap este
ugyan van bál ...azonkívül szinte semmi
Nincs élet ebben a porfészekben
A Főváros ott van élet oda kell menni ott pezseg az élet minden
van hallottam
a testvérem arra lakik ............majd felkeresem
Egy nap bicajra is ültem majd felkeresem .........hát hosszú kalandos út volt
de megtaláltam be is fogadtak a szomszédba lett albérlet.
Munka is lett a Fővárosban ......ingázni kellett naponta.......nomád élet volt.
Gyerünk lakjunk a Fővárosba munkásszálláson kaptunk helyet
ez már nagydolog...........már munkás .....sőt akár rá is gyújthat ha úgy tetszik
akár bemehet ivóba ihat ami jólesik senki nem szól .....ez a
szabadság
Ital cigaretta ......Ezzel csak egy baj ........Büdös a szája és semmire nem jó
Hát nézegetem a képeket ......nem tetszenek ezeket rakjam az
albumba
ezzel nem lehet dicsekedni
Ebben az életben nem találom a nagybetűt pedig azzal akartam
díszíteni.
Újabb munkát találtunk mert már sok barát lett ......a pénz és ital
hozza a barátokat
Egy a baj a pénz mindig kevés .......pedig ha van pénz tiszta
mámor az élet
csavarogni szórakozni mulatni ez az élet.....?
Sőt szerencsejáték micsoda szórakozás meg játékok igaz ezek
elviszik a pénzt.
de van munka valahogy elég a fizetésig
Lóverseny totó lottó barátok igaz a pénz az kevés ez az élet ..? a
Nagybetűs....?
Nézegetem a képeket hát ezeket rakjam az albumba ezzel dicsekedjek gyönyörködjek
nem találom sehol a nagybetűt ebben az éltben ....

Pedig a vonat száguld a születéstől az elmúlás felé
Pepe albuma üres ....Nem talált se nagybetűt se képet amit
magával vihetett ..........volna.
Úgy érzem azt mondta az Úr az én uram Menj botladozz az élet
rögös útjain
és ha meguntad a botladozásokat gyere hozzám .......és meséld el !a Butaságok történeteit.
Talán mások is keresik az utat az éltben a szebb emlékképeket
.amik talán mag fakultak
lehet ami akkor öröm most ócskaság talán újra kellene értékelni .
Mert a vonat száguld a születéstől az elmúlás felé
Vasárnap eténként találkozunk 18 órai kezdettel az Déryné Kulturális Központban.
Bővebben 06/70-60-41-785 telefonszámon. Várunk mindenkit,
aki jönni kész!

KÖSZÖNET
„Szeretnénk köszönetet mondani, hogy megvalósíthattuk a hagyományőrző húsvéti locsolkodást:
– Balog Feri bácsinak és lovacskájának a szállitásért
– Dudás Zoli bácsinak
– Ábrahám Józsefnek a zenei kíséretért és a türelmükért.
Felejthetetlen élmény volt számunkra, reméljük a lányoknak is.
Jövőre találkozunk!
Toporgó néptánc csoport nevében Wurzinger Imre”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik nehéz napjaimban segítséget nyújtanak.
Közreműködésükkel mozgássérült kocsihoz jutottam.
Mindennapi életvitelemben nagyon nagy segítséget jelent.
Megköszönöm - háziorvosomnak Csonka doktornőnek,
tanyagondozóknak - Gáborné Magdikának,
a polgármesteri hivatalnak a segítséget.
Dankóné

KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni a polgármester úrnak, hogy beteg édesapám kórházba szállítását megsegítette azzal, hogy a dűlő utat járhatóvá tetette számunkra.
Nagy Gyulának pedig a gyors és mindent kielégítő munka elvégzését, mert minden más munkáját félretette és az út rendbetételét
részesítette előnyben.
Köszönettel:
Vetró Antalné
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EGYHÁZI HÍREK
2011.március 25-én,Gyümölcsoltó Boldogasszony napján templomunkban duplán
ünnepeltünk.
Ez a nap a megváltás művének kezdete,
az angyali üdvözlet ünnepe. Mária IGENje megerősít mindannyinkat abban, hogy
bátran válaszoljunk Isten akaratára, tegyük
meg, amit Isten kér tőlünk.

BÉRMÁLKOZÁS
Május 28-án Szombaton 18:00-kor
Bérmálkozás, ahol a fiatalok a szentlélek kegyelmében részesülhetnek Kiss-Rigó László
megyei püspökünk által. Mindenkit szeretettel várunk a ceremóniára, vegyünk együtt
részt fiataljaink egyházi életének felnőtté
válásában.

SPORTOLNI VÁGYÓK
FIGYELEM!
Sok a stressz a munkahelyen, vagy
csak jól esne egy kicsit mozogni, újra egy
csapatban játszani? Itt a lehetőség! Minden hölgyet – kicsiket és nagyokat – , akik
imádják a kézilabdát szeretettel várunk
május 7-én szombaton 18:00-tól az iskola
kőpályáján egy kis edzésre, melyből szeretnénk rendszert csinálni. Ez is csak rajtunk
múlik! Sportra fel!
További információért, részletekért Farkas Attiláné Évánál, elérhetőség: 30/394-9433.

Úgy látszik ezen a pénteken az üllési hívek is IGEN-t mondtak arra az egész napos
szentségimádásra, amelyet az egyházmegye
hirdetett meg. Ennek a felhívásnak a célja
egy régi hagyomány újjáélesztése. E hagyomány szerint ezen a napon az adott település
hívei, lakosai egész napon át imádkoznak a
faluért, az egyházmegyéért és országunkért.

Reggel 8 órakor szentmisével kezdődött
a nap és a délutáni 4 órai misével zárult. A
templomajtó egész nap nyitva állt, bárki bejöhetett akár csak pár percre, vagy több időre.
Örömmel mondhatjuk, hogy a padokban, az
oltár előtt, a feszület közelében mindig voltak
imát, hálát, vagy kérést soroló emberajkak.
Ezen a napon többen néztünk fel az ég felé és
éreztük, hogy Jézusban velünk az Isten.

MÁJUS HAVI MISEREND
1-jén Vasárnap 9:00-kor Paragi Sándor –
Csóti Veronika, lányuk Veronikáért, négy
nagyszülőért és Molnár Árpádért,
3-án Kedden 17:00-kor Balogh Mihály – Soós
Erzsébet és meghalt családtagokért,
5-én Csütörtökön 8:00-kor Papokért,
6-án Pénteken 8:00-kor Rózsafűzér társulat
élő és meghalt tagjaiért,
7-én Szombaton 17:00-kor Tari János – Kovács Mária, Borbola Terézia és meghalt családtagokért,
8-án Vasárnap 9:00-kor Gyuris SándorSziráki Anna, fiuk Sándor, Barna András –
Vetró Margitért,
10-én Kedden 17:00-kor Juhász Emíliáért,
12-én Csütörtökön 8:00-kor Szentmise,
14-én Szombaton 17:00-kor Gyuris István
– Menyhárt Gizella és a meghalt családtagokért,
15-én Vasárnap 9:00-kor Vass Gábor – Forrai
Margit, Forrai Márk – Borbély Ágnes élő és
meghalt családtagokért,

17-én Kedden 17:00-kor Szilágyi Vince –
Gyuris Franciska és a meghalt családtagokért,
19-én Csütörtökön 8:00-kor Szentmise,
21-én Szombaton 17:00-kor Kálmán Henrik
és a meghalt családtagokért,
22-én Vasárnap 9:00-kor Sziráki Ferenc
és szüleiért, Molnár Ilona és szüleiért,
Veinberger Éváért,
24-én Kedden 17:00-kor Péter Ferenc halálának évfordulójára,
26-án Csütörtökön 8:00-kor Szentmise,
28-án Szombaton 17:00-kor Kupica Ferenc –
Szabó Mária gyermekei, László és Ferenc és
nagyszülőkért,
28-án Szombaton 18:00-kor Bérmálkozás,
ahol a fiatalak részesülhetnek a szentlélek kegyelmében
29-én Vasárnap 9:00-kor Juhász István- Kádár Németh Magdolna, Batancs Mátyás –
Ördög Julannáért,
31-én Kedden 17:00-kor Tari Istvánért lesz a
szentmise.

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

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

www.ulles.hu

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
MÁJUS- JÚNIUS HAVI PROGRAMJAINK
* Anyák napja a két nagycsoportnak május 6-án.
* Anyák napja és az ez évben tanultak bemutatása kis- és középsőcsoportban május 27-én du. 5 órától.
* Gyermeknap május 27-én. Délelőtt Truffaldinó bábszínház, ebéd
után Ágoston Anita zenés műsora a Gyermeknap keretében.
* Évzáró- ballagás a nagycsoportosoknak május 29-én vasárnap 10
órai kezdettel a Csigabiga Óvodában.
* Május 19-én az iskolába induló gyermekeknek Gyermeknap a
mórahalmi óvodában.
* Június 8-án szerdán Óvodák Kistérségi Vers- és Mesemondó versenye. Helyszín: Déryné Kulturális Központ.
* Július 4-22-ig TAKARÍTÁSI SZÜNET.
Bezdány Zoltánné
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde vezető

BABARCZI JÁNOS

KÖSZÖNTÉSE

Üllésen 2011. április 4-én töltötte be 95. életévét Babarczi János
kádármester, Üllés község díszpolgára, aki a mai napig is aktívan
dolgozik, készíti a szebbnél szebb hordókat.
Az esemény alkalmából – április 8-án családja körében, a Képviselőtestület és a település lakói nevében – köszöntötte a szép korú
Jani bácsit Nagy Attila Gyula, a település polgármestere - jó egészséget és még további aktív nyugdíjas éveket kívánt az ünnepeltnek.
Dr. Sugár Anita jegyző

Köszönjük a Zöldü(l)lésen közreműködő – Péter Mihálynak a traktoros segítségét, Baranyi Lászlónak pedig a kétkezi munkáját, valamint a szülőknek a virágpalántákat.
Foto: Seres Attila
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VIDÁM SZOMBAT DÉLUTÁN ZSOMBÓN
2011. április 2-án Zsombón vettünk részt
a II. hittanos találkozón. A program délután 2
órakor kezdődött a templomban egy modern
keresztúttal. Az állomások felidézésével végig gondolhattuk Jézus szenvedésének eseményeit a környékbeli hittanosokkal együtt.
A további események a falu művelődési
házában zajlottak, ahol szendviccsel, meleg

teával fogadtak bennünket. Az eszem-iszom
után egy ügyességi vetélkedő következett,
amikor is 3 csoportra osztva mérhettük össze
egymással ügyességünket. A vetélkedő után
kisebb csoportokban egy kihúzott keresztúti
állomáshoz kellett képeket gyűjteni, majd
plakátot készíteni. Munkáinkat a nap végén kiállították a templomban, ahova végül

mindannyian átvonultunk, és egy nagyszerű
szentmisén vettünk részt. Végül búcsút véve
egymástól hazafelé vettük utunkat.
Úgy gondolom, a délutánt hasznosan töltöttük el. Új embereket ismerhettünk meg,
és jó volt közösen játszani, munkálkodni.
Balogh Melinda

TESZ-VESZ TAVASZ AKCIÓ ÜLLÉSEN
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy
valamit másokért, ha még oly apróságot is
– valamit, amiért fizetséget nem kapsz,
csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
Albert Schweitzer

Az idei Tesz-Vesz Tavasz (T-öbben E-gyütt
Sz-abadon V-alami E-gészen
Sz-okatlant T-enni, A-dni, V-állalni,
A-lakítani Sz-eretetből) akcióban üllési hittanosok is részt vettek. A program szervezője a Katolikus Ifjúsági Alapítvány. Március
25-26-27-én egyházmegyénk területén közel
800 fiatal ültetett fákat, mondott mesét, sze-
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dett szemetet, takarított és látogatott meg
időseket.
Minden csoport maga választotta ki feladatát. Mi, 8. osztályos és ifjúsági hittanosok március 26-án az Arany János utcai játszótér fajátékainak festésére vállalkoztunk.
A felújításban sokan részt vettünk. A munkát
jó hangulatban kezdtük. Vidámságunk végig
kitartott, ami később némi fáradtsággal keveredett. Kisebb-nagyobb megszakításokkal
lefestettük a játékok egy részét. Miközben
dolgoztunk, egyre jobban megismertük egymást, és egy igazi csapattá váltunk. Nagyon
jól éreztük magunkat, és nem bántuk meg,

hogy munkára szántuk a szombat délelőttünket. Szorgoskodásunkat egy finom ebéddel
koronázhattuk meg Mihálffy Laci bácsi és
felesége, Klárika néni jóvoltából.
Nagyon örülünk, hogy csatlakoztunk
az akcióhoz, és tettünk valamit a falunkért,
az egész közösségért. Reméljük, jövőre
még több szorgos kéz tevékenykedik majd
Üllésen is.
Juhász Ágnes, Juhász Ildikó
Balogh Melinda, Bakó Balázs

www.ulles.hu

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kézműves foglalkozásra érkezett a 3.
és két 2. osztály a könyvtárba. Húsvéti ünnepre készültünk és sok-sok húsvéti nyuszi
született meg az ügyes kezek által. Persze
a húsvéti szokásokkal is ismerkedtünk és
megtudtam azt is, hogy a lányok ajándékkal,
a fiúk pedig szép húsvéti verssel készülnek a
locsolkodásra.
A Mazsola és Mackó óvodás csoportok
látogattak el a könyvtárba. A gyerekek közül
már voltak olyanok, akik tapasztalt könyvtártagként érkeztek és persze olyanok is, akiknek minden új volt. Ismerkedtünk egy kicsit
a könyvtárral, játszottunk, rajzoltunk, mondókát tanultunk, zenét hallgattunk és mivel
itt a tavasz, a tavaszról beszélgettünk. Mindannyian kellemes élménnyel gazdagodtunk.

KÖSZÖNET
A könyvtár köszönetet mond Godáné
Juhász Irénnek és Rácz Gábor Istvánnak a
könyvtárnak adományozott könyvekért. A
könyvtár továbbra is szívesen fogadja az új
és használt, jó állapotban lévő könyveket,
melyek beilleszthetők az állományba és még
sok örömet, kikapcsolódást nyújthatnak más
olvasóknak is.

KÖNYVAJÁNLÁS
Röfi „gazdája”, Kiss
József természetfotósújságíró egy különös,
meghökkentő, mégis
igaz történetet mesél
el: hogyan szövődhet
életre szóló barátság
egy vadállat és az ember között...Az elárvult
kis vadmalacból mára
hatalmas vadkan lett,
de kapcsolata felnevelőjével ugyanolyan
szoros, mint sok évvel ezelőtt. Az eredeti felvételekkel illusztrált, szeretettel és humorral
fűszerezett történet kicsiknek és nagyoknak
egyaránt lebilincselő olvasmány.
Ki a virágot
szereti, rossz ember nem lehet – Talán a legismertebb
szállóige, melynek
népszerűvé válásában Petőfinek nagy
szerepe volt.
A könyv a muskátlikkal való bánásmód
minden csínjára-bínjára megismerteti az olvasót.

JÖN! JÖN! JÖN!
Paulo Coelho: Alef

FALUNAPI ELŐZETES
A tavalyi évhez hasonlóan a Falunapon idén sem maradhatnak el a nagy nevek. A teljesség igénye nélkül fellépőink lesznek: Hooligans, Éles István, a Csillag Születik sztárjai, Szőke
András.
Idén is megrendezésre kerül továbbá a Halból Bármit főzőverseny, a borverseny és palacsintaevő verseny is. Természetesen a sport rendezvények sem maradhatnak el.
Időpont: 2011 június 3-5.
Részletes program az Üllési Körkép májusi számában.
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CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK

ONOZO AGRO Kft.
MĥTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDė SZER, AGROFÓLIA

Nagy Attila Gyulának és Makra Elzitának
április 2-án
3830 grammal – Regina nevű,

László Tibornak és Kékes-Szabó Anitának
április 9-én
3580 grammal – Leon
nevű gyermeke született

KIS- és NAGYKERESKEDELEM

DÍJMENTES NÖVÉNYVÉDELMI
ÉS TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁSI
SZAKTANÁCSADÁS !
ÜLLÉSEN A GAZDABOLTBAN
csütörtökönként 8-12 óráig
VINCZE MIHÁLY növényvédelmi szakmérnök
30/938-2026

BALÁSTYÁN A KERTZÉSZETI boltban
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Sztarek János 2011. március 23-án elhalálozott. Élt 60 évet.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

APRÓHIRDETÉS ÁLLÁSHIRDETÉS
Üllési családi ház a központban eladó!
Érd.: 06-70/2323505
Otthoni munkát vállalok!
Diplomamunkák,
Szerkesztés
Gépelés
Levélírás.
Vasné Gy Márti
06/30-449-2089

Közterületen végzett munkára részmunkaidőben csökkent
munkaképességű (leszázalékolt)
munkavállalót keresünk.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban Dr. Sugár Anita
jegyzőnél személyesen, vagy a
06/30/499-9040-es telefonszámon lehet.

szerdánként 8-10 óráig
CSÁSZÁR ANDRÁS növényvédelmi szakmérnök
30/244-3918
Telephelyeink elérhetĘsége:
Üllés GAZDABOLT
Felszabadulás u. 26.
62/282-121
Balástya KERTÉSZETI BOLT Orchidea szálloda mellett 62/278-388
Kistelek AGRODISZKONT
Kossuth u. 88.
62/258-311
Baks IPARCIKK BOLT
FĘ út 96.
62/269-062
Kistelek NAGYKER. RAKTÁR Fizetés utalással!
62/597-111

ONOZO AGRO Kft.
alkalmi munkavállalót keres
kisegítő munkára az
Üllési Gazdaboltjába!
Érdeklődni lehet az üzletben
Bezdány Zoltán mb. boltvezetőnél.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

„Tavasz a parkban”
Foto: Seres Attila

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllés Körkép áprilisi
lapszámának lapzártája 2011. május 20-a, péntek 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

