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Egyre jobban vagyok

Egy kis visszatekintés a múltra… A baleset idĘpontjától több, mint egy hónapig nem tudtam magamról és a
külvilágról. Nem tudtam ki az, aki bejön hozzám, aki beszél hozzám, aki mesél, aki bízott bennem, nem adta
fel. Miután észleltem a fényeket, alakokat egyre világosabb lettek a körülmények és felismertem szüleim,
testvérem, rokonaim, barátaim jelentlétét, támogatását. Ezt követĘen Budapestre szállítottak, ahol
rehabilitációs kezelésekben részesültem. A 117. napon megszabadulhattam a gégemetszés által beépített
csĘtĘl és ettĘl kezdve a hangok utat törtek maguknak, melyek egyre erĘsebbek lettek. Épületen belül másik
osztályra kerültem, ahol már gyógytornászok, logopédusok, énektanárok foglalkoznak az épülésem
elĘrehaladtával. Odáig jutottunk, hogy segédeszközök nélkül tudok látogatóimmal beszélgetni. Ezért is
készül eme cikk, mert Éva elmondta, hogy eddig min is mentem keresztül és milyen sok ember állt
mellettem, kitartóan, bizakodva, soha fel nem adva így most már én is tudok visszajelzést adni, hogy
EGYRE JOBBAN VAGYOK. Tudom, hogy képes vagyok rá, sikerülni fog és nem adom fel. Jelenlegi
állapotomról egy pár képet küldök az értem imádkozóknak és akik aggódnak. Köszönök minden segítséget,
imát, gondolatot, jó kívánságot, együttérzést.
Megbeszéltük és megígérem, hogy amint állapotom engedi hazalátogatok Üllésre.
Együtt erĘsek vagyunk!

Tomi

eGY

Farkasné P. Éva
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HELYI ADÓK
BEFIZETÉSE
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2014. I. félévi magánszemélyek kommunális
adóját, az iparűzési adó előleget, a gépjárműadót, valamint a telekadót
késedelmi pótlékmentesen
2014. március 17-ig lehet befizetni.
A befizetési csekkeket minden bel- és
külterületi lakos postai úton fogja megkapni.
Kérem a határidő pontos betartását!
Köszönöm
Dr. Sugár Anita jegyző

TÜllés
ESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Nagyközség Képviselőtestülete

2014. április 9-én (szerdán) 16 órakor
ülést tart a hivatal Házasságkötő termében,
melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A 2013. évi zárszámadás elfogadása
2) A Képviselőtestület által átruházott
hatáskörök gyakorlása – 2013. évben
3) Üllés Nagyközség Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése – az Üllési
Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési
intézményeknél 2013. évben elvégzett ellenőrzési tapasztalatokról
4) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BÉRLAKÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRE

Üllés nagyközség polgármestere az
önkormányzat tulajdonában álló 44,11 m2
alapterületű, Üllés Felszabadulás utca 82/6.
szám alatti bérlakás igénybevételére pályázati felhívást tesz közzé.
A pályázat benyújtásának határideje
2014. március 17-e.
A Képviselőtestület április 9-i ülésén
dönt a beérkezett pályázatokról.
A lakásbérleti jogviszony kezdete: 2014.
május 1.
A bérbeadás jövedelmi és egyéb feltételeit a képviselőtestület „Az önkormányzati
tulajdonú bérlakások és nem lakás célú
helyiségek bérbeadásáról” szóló 7/2012.
(III.09.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
Információ és pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban Egri Zoltánnénál kapható.
Nagy Attila Gyula
polgármester

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a
Nemzetközi Nőnap alkalmából Üllés Asszonyait,
Nőit, Lányait! Március
8. egy szép tavaszi nap,
egy alkalom arra, hogy
mi férfiak, egy csokor virággal, egy szál rózsával,
ki bonbonnal, csokival,
kedves szóval köszöntse
szeretett kedvesét, feleségét, női hozzátartozóit,
barátait.
Egy szép nap arra, hogy egyszerűen
csak arra gondoljunk, hogy szerencsések vagyunk, mert van NŐ az életünkben, akit azért
köszöntünk, mert része az életünknek. A
mindennapok, a hétköznapok néha szürkébe
hajló ismétlődése során – valljuk be – ritkán
gondolunk hálával arra, hogy a NŐ az, aki tel-

jessé teszi a férfi életét. Ő az aki anyaként,
barátnőként, szerelmes kedvesként, feleségként, kislányunként a színt, a szépséget, az
életet hozza, és adja hozzá életünkhöz.
Ha egy kívánságom lehetne, az a NŐ lenne.
Egy verssel kívánok Boldog Nőnapot
minden Kedves Nőnek!
Ady Endre: MEGKÖSZÖNÖM, HOGY VAGY
Íme, megköszönöm neked, hogy vagy,
Hogy hallottál valaha rólam
S ha csak egy kicsit is mulattat szeszélyem:
Jól van.
Íme, menekülni vágynék tőled,
Csak evezőm nincs készen a hajóban
És ha nem fogsz vesztemen mosolyogni:
Jól van.
Nagy Attila Gyula
polgármester

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
PÁLYÁZATOT HIRDET
KULTURÁLIS MUNKATÁRS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A foglalkoztatási jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Déryné Kulturális Központ, 6794 Üllés, Dorozsmai út 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– rendezvényeknél közreműködés
– kiadványok, plakátok, hirdetések szerkesztése
– bérleményekkel, bérletekkel kapcsolatos ügyintézés
– ügyfélfogadás
– fotózás községi rendezvényeken
– technikai feladatok (hangosítás) ellátása
– cikkek, riportok készítése
Illetmény és juttatások:
megállapodás szerint
Pályázati feltételek:
– minimum középfokú végzettség
– magas szintű számítógépes ismeret
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– üllési lakos,
– hangtechnikai ismeretek,
– B kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű szervezői készség,
– kiváló szintű kreativitás,
– terhelhetőség,

– sokoldalú munkavégzésre alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
– legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
– szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. április 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. március 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Meszesné Volkovics Szilvia igazgató nyújt, a 30/506-2381-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Déryné Kulturális Központ címére történő
megküldésével (6794 Üllés, Dorozsmai
út 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a munkakör megnevezését: kulturális
munkatárs
– elektronikus úton a konyvtar@ulles.hu
e-mail címre
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat 3 fős bizottság véleményezi.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014.
március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye: Üllés nagyközség honlapja: www.
ulles.hu
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– az Üllési FONÓ Alapítvány 150 ezer
kialakított struktúrához képest. Az önkormány-

A Képviselőtestület január 16-án rendkívüli testületi ülést tartott.
A képviselők döntöttek az „Üllési Nyárindító Napok – Rendezvénysátor beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról. A képviselők a
projekt lebonyolításával az M0 Ponyva Kft.
(2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 18.
II. em. 6. sz. alatti vállalkozást bízta meg 9.000.000 Ft nettó összegben.
A Képviselőtestület február 5-én rendkívüli
ülést tartott, melyen előzetesen áttekintették
a 2014. évi költségvetés tervezetét, és a civil
szervezetek támogatási kérelmét, valamint a
felsőoktatásban tanulók pályázati anyagát.
A képviselők hozzájárultak a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény, a Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosításához.
A testület döntött a „Csigabiga Óvoda és
Bölcsőde épületének fűtés korszerűsítése”
című pályázat benyújtásáról. Nyertes pályázat esetén az óvoda is bekapcsolódhatna az
új bölcsődéhez már beüzemelt földszondás
fűtési rendszerhez.
A Képviselőtestület 2014. évben első soros ülését február 19-én tartotta.
A képviselők döntöttek:
– a 2014. évi költségvetés elfogadásáról,
melynek
bevételi főösszegét 311 850 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét ugyancsak
311 850 ezer Ft-ban,
működési bevételi főösszegét
301 050 ezer Ft-ban,
működési kiadási főösszegét
301 050 ezer Ft-ban
a felhalmozások bevételi főösszegét
10 800 ezer Ft-ban,
felhalmozási kiadások főösszegét
10 800 ezer Ft-ban állapították meg.
Az óvodai nevelés feladatellátással kapcsolatban elsődlegesen az óvodapedagógusok
és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bérének és járulékainak költségeihez járul hozzá a központi költségvetés, ami a
Kormány döntése alapján bevezetettet pedagógus életpálya modell keretében végrehajtott béremelés miatt jelentősen emelkedik a
2013. évihez mérten. A tényleges támogatás
a beíratott gyermekek számától függ, mely
jelentősen csökkent. A gyereklétszám várható
alakulását is figyelembe véve a 2014. évi költségvetésben már kevesebb óvodai csoport
működésével számoltunk a II. félévtől.
A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati feladat marad, melynek támogatása
ugyanakkor a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás érvényesül.
A szociális és gyermekjóléti ellátások terén
jelentős változás nem várható a 2013. évben

4

zatok szerepe továbbra is az alapellátások területére fog koncentrálódni, az érintettek minél
komplexebb „otthonközeli” ellátása érdekében.
A pénzbeli ellátások terén 2013-tól
fontos változás volt, hogy az egyes segélyek kikerültek a jegyző hatásköréből, így
a normatív ápolási díj, időskorúak járadéka
már a járási kormányhivatalok hatáskörébe
tartoznak. A jegyző hatáskörébe maradó
segélyeknél (rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, lakásfenntartási kedvezmény,
aktív korúak ellátása) nem történik változás,
így a finanszírozás is a 2013. évi rendszernek
megfelelően történik
A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti,
így az ebből származó bevétel 2014. évben is
az önkormányzat saját bevétele marad.
2014. évre mintegy 10,8 millió forint
áll rendelkezésre a fejlesztési elképzelések
megvalósítására.
A személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok a működési kiadások 50,3 %- át képezik.
A közalkalmazotti illetménytábla és a köztisztviselői illetményalap 2013. január 1-vel
nem változott, de a minimálbér és a garantált bérminimum kismértékű növekedése sok
esetben a besorolás szerinti bérnél lényegesen magasabb bért kellett betervezni, melyet
saját bevételeink terhére kell biztosítani.
A dologi kiadások előirányzata az intézmények zavartalan működéséhez szükséges
előirányzatokat tartalmazza különös figyelemmel az ellátandó feladatokra és a közüzemi díjak 2014. évi változásaira.
A szociálpolitikai juttatások 2014. évi
előirányzatoknál a rendszeres pénzbeli ellátásoknál (rendszeres szociális segély,
foglalkozatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási, közfoglalkoztatás) csak az
önkormányzat kötelezően biztosítandó saját
forrását vettük figyelembe. Az eseti pénzbeli
ellátások (önkormányzati segély, Bursa Hungarica, Talentum pályázat) összege az előző
évi előirányzattal azonos szinten maradt.
– a helyi önszerveződő közösségek
– összesen – 2.230.000 Ft összegű – pénzügyi támogatásáról:
– „Remény” Nagycsaládos Egyesület
150 ezer forintot,
– az Üllési Polgárőr Egyesület 250 ezer
forintot,
– az Üllési Árpád Horgászegyesület 60
ezer forintot,
– az Üllési Nyugdíjas Klub 70.000 forintot, az Estike Népdalkör 50.000 Ft-ot,
– az Ifjúsági Sportegyesület (melynek része az Üllési Labdarugó Klub) 1.200.000
forintot,
– a Kincsem a Lovassportért, Egészséges Gyermekekért, a Természetért Alapítvány 150.000 ezer forintot,
– a Üllési Életmód- és Cukorbeteg Klub
50 ezer forintot,

forintot,
– a Zöldül(l)és Környezetvédő Egyesület
50 ezer forintot,
– Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Üllési Együtt-Egymásért
Csoport 50 ezer Ft-ot kapott.

– a 2014. évre vonatkozó igazgatási
szünet elrendeléséről. A rendelet szerint
2014. évben augusztus 18-tól augusztus 22ig, valamint december 29-től 2015. január 2-ig
terjedő időtartamban igazgatási szünet lesz,
mely alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart,
– Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról,
– a 2014. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról,
– a 2014. évi Hatósági Ellenőrzési Terv
elfogadásáról,
– a 2014. évi választásokat lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjainak
jóváhagyásáról,
– az Üllési Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának megalkotásáról,
– a bölcsőde 2014. évi nyári nyitva
tartásának elfogadásáról. A bölcsőde augusztus 4-től augusztus 18-ig egy ügyeleti
csoporttal fog működni,
– az óvoda 2014. évi nyári nyitva tartásáról. Az óvoda a nyári takarítási és karbantartási munkák miatt augusztus 4-től
augusztus 24-ig zárva tart,
– az óvoda alapító okiratának módosításáról,
– június 1. hatállyal az óvodai dolgozói
létszám 1 fővel történő csökkentéséről,
– a bölcsőde dolgozói létszám - június
1-jei hatályú - 3 fős dolgozói létszámbővítéséről,
– az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola beszámolója a 2013/2014. évi tanév
első félévi munkájáról szóló tájékoztató
elfogadásáról.
A képviselők zárt ülés keretében határoztak az „Üllési Talentum” ösztöndíj pályázatok elbírálásáról. A beérkezett összesen
11 pályázat megfelelt a kiírásnak, a testület
2013. szeptember 1-je és a 2014. június
30-a közötti időszakra terjedően (10 hónap)
az ösztöndíj összegeként a maximális 6.000
Ft/fő/hó támogatást állapított meg.
(a Képviselőtestület előterjesztéseit a www.
ulles.hu honlapon a „Képviselőtestület – Képviselőtestületi ülések anyaga – előterjesztések”
menüpont, a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyvet
a „Képviselőtestület – 2014. Képviselőtestület
jegyzőkönyvei”link alatt olvashatják)
Nagy Attila Gyula
polgármester
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SZÉPKORÚ
KÖSZÖNTÉSE

2014. február 01-én töltötte be 90. életévét Ádám Istvánné Üllés, Rózsa dűlő 124.
szám alatti lakos. Julika nénit február 18-án
– otthonában – Nagy Attila Gyula polgármester köszöntötte fel.
Születésnapja alkalmából további jó
egészséget kívánunk!

ÉLETMÓD KLUB
Az Életmód Klub következő összejövetelét 2014. március 20-án, csütörtökön 17 órai
kezdettel tartja a Napos Piac épületében.
Az összejövetel témája: Jóga
Projektazonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083

Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

Elkezdődik a „Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának
megvalósítása”
Aláírásra került a „Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása” tárgyú projekthez kapcsolódó szennyvízcsatornázás kivitelezői feladatok ellátásának szerződése.
A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás számára 2011-ben ítélt meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nettó
4 233 282 499 forint összegű támogatást, Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések szennyvízcsatornásának és szenynyvíztisztításának megvalósítására. A projekt teljes költsége nettó 5 118 789 844 forint. A projekt az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.
2014. február 7-én aláírásra kelült a kivitelezői szerződés a „Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések szennyvízcsatornásának és szennyvíztisztításának megvalósítására” tárgyú projekt keretében (FIDIC piros könyv szerint) kivitelezési
munkák elvégzése tárgyában a szennyvízhálózat kivitelezői feladatokat ellátó OMS Környezetvédelmi Kft.-vel.
Várhatóan márciusban elkezdődnek a szennyvízhálózat kivitelezési munkálatai.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a lakosságot megfelelĘen és idĘben tájékoztassuk a projekttel kapcsolatos lépésekrĘl a teljes
kivitelezés ideje alatt. Ehhez létrehozunk majd egy zöld számot, melyen a lakosság bejelentéseit, észrevételeit megteheti, illetve a
www.forras4.hu honlapon folyamatos információkat nyújtunk a projekt elĘrehaladásáról.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosok eddigi támogató hozzáállását, együttmĦködésükre továbbiakban is számítunk.

Forrás-4 Szennyvíz-Közmű
Önkormányzati Társulás
6793 Forráskút, Fő u. 74.
Telefon: +36 62 287-222
www.forras4.hu

Forrás-4 Szennyvíz-Közmű
Önkormányzati Társulás elnöke
Fodor Imre

KÉZMŰVES TÁBOR
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület az iskolai tavaszi szünet ideje alatt kézműves
tábort tart az Alkotóháznál.
További információ és jelentkezés az
Alkotóházi foglalkozások alkalmával, vagy a
Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület
teszvesz.egyesulet.ulles@gmail.com
e-mail címén és
Hajdúné 06/20/421-5701-es telefonszámán
lehet.

1%
A 2013. évi személyi jövedelemadó
1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére
ajánlhatja fel a lakosság:
– 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
– „Üllési Suli” Alapítvány
adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06

MÁSODIK 1 %

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET HÍREI
Értesítjük a Mozgáskorlátozott Egyesületi tagokat, hogy következő összejövetelünk 2014. március 14-én 15.00-kor
kerül megtartásra Déryné Kulturális Köz-

pontban. Várjuk régi és új tagjainkat szeretettel!!
Lapuné Füredi Andrea
csoport-titkár

Ha a 2013. 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.)
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SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
A január hónap
sem telt programok
nélkül a nappali ellátásban résztvevőknek.
A délelőttök folyamán
az idősek tornáztak,
átmozgatták
kicsit
magukat. A fizikai
erőnlét fokozása mellett egy kis memóriafejlesztésre is lehetőség volt szólánc játék
formájában. Az unalom elűzése, megelőzése érdekében többféle
társasjáték közül választhattak: volt puzzle, dominó, memóriafejlesztő kártyajáték, szókirakó társasjáték, „gazdálkodj okosan”, magyar
kártya. Az ebéd utáni pihenések kényelmesebbé tétele céljából párnák is készültek, melyeket Szabó Istvánné klubtagunk készített el
varrógéppel. Eljött a február, ami nem múlhatott el idén sem farsangi
fánk sütése nélkül. Az ügyes és gyakorlott kezeknek köszönhetően
finom szalagos fánkok sorakoztak a tálcán, ezután még lekvárral és
porcukorral ízesítették őket, melyet ebéd után desszertként jóízűen
elfogyasztottak az idősek. Február 21.-én a zákányszéki sportcsarnokba kaptunk meghívást idősek farsangjára, amiről a következő
Üllési Körképben beszámolunk. Gajda Jánosné felajánlásából az intézmény foglalkoztató szobájába került egy kanapé, amit köszönünk
szépen neki.
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

HOZZÁTARTOZÓI CSOPORT FOLYTATÓDIK HÁZIORVOSI ELLÁTÁS RENDELÉSI IDEJE
A 2014-ES ÉVBEN IS !!!
ÉS ÜGYELET
Az alkoholbetegség sok család életét megkeseríti. Nem könynyű a családtagoknak együtt élni az alkoholbeteggel. A tehetetlenség, a csalódások, a beváltatlan ítéletek, a bizalmatlanság
sokszor dühöt, szomorúságot és elkeseredettséget váltanak ki.
Nem kell egyedül megbirkóznunk ezzel a problémával. Az alkoholbetegség megérthető, leírható, a betegség okozta családi
problémákat megismerhetjük és kezelhetjük. Magányosságunkat enyhíthetjük, megértő sorstársakra találhatunk a hozzátartozói csoportban, ahol hasonló helyzetben lévő emberek osztják
meg velünk tapasztalataikat és eszközeiket. Támogatást kaphatunk és adhatunk.
Az alkoholizmus betegség. Olyan betegség, amely a rendszeres, egyre növekvő mennyiségű alkoholfogyasztás következtében
alakul ki. Megváltoztatja a beteg gondolkodását, érzéseit, viselkedését. Ugyanakkor a betegség kezelhető, a beteg (és a család)
is gyógyulhat, felépülhet, új alapokra helyezheti az életét. Ez egy
speciális probléma, ahol a beteg viselkedésére adott reakciók sokszor változást indíthatnak el. Tehetünk valamit magunkért, a családunkért, a kiegyensúlyozottabb életért. Minden problémának van
megoldása, az a kérdés, megkeressük-e a megoldást.
Márciusban 2 alkalommal lenne a csoport foglalkozás megtartva
Déryné Kulturális Központ kistemében 11-én 12.30 órai és 25-én
12.30 órai kezdettel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
Tóthné Szabó Krisztina
pszichológus
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy a háziorvosi körzetek rendelési ideje az alábbi:
I. számú háziorvosi körzet
Háziorvos: Dr. Ország Orsolya
Rendelési idő:
Hétfő:
8:00-12:00 óráig
Kedd:
8:00-12:00 óráig
Szerda:
12:00-16:00 óráig
Csütörtök:
12:00-16:00 óráig
Péntek:
8:00-12:00 óráig
II. számú háziorvosi körzet
Háziorvos: Dr. Csonka Erika
Rendelési idő:
Hétfő:
7:30-11:30 óráig és 14:00-15 óráig
Kedd:
7:30-11:30 óráig
Szerda:
7:30-11:30 óráig és 14:00-15 óráig
Csütörtök:
7:30-11:30 óráig
Péntek:
7:30-11:30 óráig

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint
hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 órától hétfő reggel, vagy az ünnepnapot követő munkanap reggel 8 óráig a központi orvosi ügyeletet, vagy a 104-es telefonszámot kell hívni.
A központi orvosi ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
Dr. Ország Orsolya és
Dr. Csonka Erika háziorvosok

www.ulles.hu

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – MÁRCIUS
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: 06-30/239-2996, 0620/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2014. március 1-2.
2014. március 8-9.
2014. március15-16.
2014. március 22-23.
2014. március 29-30.

Dr. Tóth Ferenc 06/20/476-3517
Dr. Müller Károly 06/30/205-9086
Dr. Papp Zalán
06/20/973-9149,
06/30/239-2996
Dr. Papp Sándor 06/30/487-9805
Dr. Szőke Csaba 06/30/324-5032

BABA-MAMA
KLUB
Minden hónap 3. hétfőjén 9-11 óráig
szeretettel várják a kismamákat, a babákat és a leendő kismamákat a Baba-mama Klub keretében a Déryné Kulturális
Központban.
A következő foglalkozás március 17-én,
hétfőn lesz.
Téma: A beszédfejlődés
Védőnők

HOVÁ TARTOZUNK?

Aki engem egy kicsit jobban ismer, tudja,
hogy nem csak keresztényeket szeretem illetve kedvelem. A nem hívőket, vagy nem templomjárókat is. Viszont még nem tanultam meg
szeretni ezeket, akik maguktól nem tudják,
hogy hová tartoznak: Jézusé, vagy nem. És
pont ezzel kapcsolatban jutott eszembe, egy
ószövetségi történelem, ami az Első Királyok
könyvében, 18-adik fejezetben található.
Acháb király erre elindult Illés próféta
felé. Amikor Acháb megpillantotta Illést, azt
kérdezte: „Te vagy az, Izrael megrontója?”
De ő így felelt: „Nem én sodortam pusztulásba Izraelt, hanem te és atyádnak háza, amikor elhagytátok az Urat és amikor Baalhoz
szegődtél. Most azonban küldj el, s hívd
nekem össze egész Izraelt Kármel hegyén,
aztán Baal négyszázötven prófétáját is, akik
Izebel királynő asztaláról esznek!” Acháb tehát sorra üzent Izrael fiainak és összehívta a
prófétákat is Kármel hegyén.
Illés odalépett az egész nép színe elé és
megkérdezte: „Meddig akartok még kétfelé

sántikálni? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek; ha meg Baal, akkor kövessétek azt!”
A nép nem válaszolt egyetlen szót sem. Akkor Illés így szólt a néphez: „Az Úr prófétái
közül egyedül én maradtam meg, Baalnak
azonban négyszázötven prófétája van. Adjatok két bikát! Válasszák ki az egyiket, aztán
vágják darabokra és tegyék a máglyára, de
tüzet ne gyújtsanak. Én majd előkészítem a
másik bikát, de tüzet én sem gyújtok.
Akkor hívják segítségül a ti istenetek
nevét, én meg majd segítségül hívom az Úr
nevét! Az az Isten, aki tűzzel válaszol, az legyen az Isten!” Az egész nép azt felelte rá:
„Rendben van!”
Illés tehát így szólt Baal prófétáihoz:
"Válasszátok ki magatoknak az egyik bikát!
Ti vagytok többségben. Aztán hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet nem szabad gyújtanotok!" Fogták hát az egyik bikát,
előkészítették, és reggeltől délig szólítgatták
Baal nevét, ezekkel a szavakkal: „Baal, hallgass meg!” De semmi hang sem hallatszott,
nem adott senki feleletet. Közben ott ugrabugráltak oltáruk körül, amit csináltak. Délben Illés így csúfolta őket: „Szólítsátok hangosabban, hiszen isten! Hátha belemélyedt
gondolataiba vagy kiment, esetleg úton van
vagy éppen elaludt, és föl kell ébreszteni."
Erre egyre emeltebb hangon szólították, és
szokásukat követve karddal és lándzsával
addig vagdosták magukat, míg ki nem bugygyant a vérük. Dél elmúltával odáig fajult a
dolog, hogy őrjöngeni kezdtek egészen addig, míg el nem jött az esti ételáldozat bemutatásának az ideje. De nem hallatszott se
hang, se felelet, semmi jele a meghallgatásnak.
Akkor Illés így szólt a néphez: „Lépjetek
elém!” Az egész nép eléje lépett. Ezután
helyreállította az Úr oltárát, amelyet leromboltak. Mégpedig úgy, hogy fogott tizenkét
szikladarabot Jákob tizenkét fia törzsének
megfelelően, akinek az Úr azt mondta: „Izrael legyen a neved!”; és oltárt épített a szikladarabokból az Úr nevének. Az oltárt körülvette árokkal, akkorával, amekkora két mérő

gabonának elegendő. Aztán máglyát rakott,
feldarabolta a bikát, rátette a máglyára és azt
mondta: „Töltsetek meg négy korsót vízzel és
öntsétek rá az égőáldozatra meg a máglyára.” Megtették. Erre így szólt: "Ismételjétek
meg!” Megismételték. Akkor azt mondta:
„Harmadszor is tegyétek meg!” Harmadszor
is megtették, úgyhogy víz folyt az oltár körül.
Az árkokat is megtöltötte vízzel.
Amikor aztán elérkezett az esti ételáldozat bemutatásának az ideje, Illés próféta
előlépett és felkiáltott: „Uram, Ábrahám,
Izsák és Izrael Istene! Nyilvánítsd ki a mai
napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én
a te szolgád vagyok, s ezeket mind a te szavadra teszem! Hallgass meg, Uram, hallgass
meg! Engedd, hogy ez a nép fölismerje: te,
az Úr vagy az Isten, te téríted meg a szívét.”
Erre tűz hullott az Úrtól, megemésztette az
égőáldozatot és a máglyát, még az árokban
levő vizet is elnyelte. Ennek láttára az egész
nép arcra borult, és így szólt: „Az Úr az Isten,
az Úr az Isten!” Illés erre meghagyta nekik:
„Ragadjátok meg Baal prófétáit! Ne meneküljön meg egy se közülük!” Megragadták,
s Illés levitte őket a Kison-patakhoz, s ott
megölette őket.
Ősszel, amikor a Szent Földön voltam,
pont a Kármel hegyén kezdtük a zarándoklatunkat. Nagyon mélyen is átéltem pont
ezt, amikor lehettem azon a helyen ahol ez
a szigorú, de tisztaszívű és nem kételkedő
Illés próféta működött. Csináljunk is hasonló
kísérletet Üllésen?
Zmijan Adalbert
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KÖNYV AJÁNLÓ

A SZIKRA - EGY ANYA TÖRTÉNETE A ZSENINEVELÉSRŐL KRISTINE BARNETT

Kristine Barnett fiának IQ-ja nagyobb,
mint Einsteiné, fotografikus memóriával
rendelkezik, és két hét alatt egyedül megtanulta a függvénytant. Jacob kilencévesen

fogott hozzá egy olyan eredeti asztrofizikai
teória kidolgozásához, amelyért szakértők
szerint egyszer Nobel-díjat kaphat, tizenkét esztendősen pedig már fizetésért végzett kvantumfizikai kutatásokat. Történetét
azonban az teszi még inkább figyelemre
méltóvá, hogy Jake rendkívüli elméje kis
híján az autizmus ködébe veszett. Kétévesen, amikor állapotát diagnosztizálták, az
édesanyjának azt mondták, ez a gyerek talán soha nem lesz képes önállóan bekötni
a cipőjét.
A szikra egy édesanya különleges viszszaemlékezése. Miután Jake-et otthon és a
fejlesztő óvodában olyan „szakértők” vették
körül, akik a legalapvetőbb készségekre
próbáltak összpontosítani, és korlátozni
igyekeztek mindabban, ami elvonta ezektől a figyelmét – a csillagok, a falon mozgó
árnyékok, a skótkockás kanapéhuzat tanulmányozásában –, Jake szellemileg egyáltalán nem haladt előre. Kristine érezte, hogy
változtatnia kell ezen. A szakemberek és
a férje, Michael helyett a saját ösztöneire
hallgatott, kivette Jake-et a fejlesztő óvodából, és hozzálátott, hogy maga készítse
föl az óvodai nagycsoportra.
A házuk garázsában vezetett családi
napközi tapasztalataira támaszkodva el-

tökélten fáradozott a Jacobban észrevett
„szikra” – a szenvedélyes érdeklődés –
lángra lobbantásán. Úgy döntött, nem azzal
törődik, amire a fia képtelen, inkább a képességeire fog koncentrálni. Ez az alapelv,
valamint a játékok és normális gyermekkori
élmények (labdázás, kirándulás, kerti sütés)
fontosságába vetett hit segítette Kristine-t
a hihetetlen akadályok leküzdésében.
Barnették nem voltak jómódúak, és
az anyagi gondok mellett Kristine-nek saját súlyos egészségügyi problémáival is
szembe kellett néznie. Kristine és Michael
kitartó munkával, Jake meg két öccse iránti elszánt odaadással, valamint a rokonok,
ismerősök összefogásába vetett rendíthetetlen hittel mégis minden várakozást
felülmúló eredményeket értek el. A szikra
drámai, gondolatébresztő, szemléletformáló elbeszélés a félelmetes nehézségekkel
szembeszálló szeretet és bátorság erejéről, a káprázatos lehetőségekről, amelyek
akkor tárulnak föl, ha megtanuljuk, hogyan
aknázzuk ki maradéktalanul a minden gyermekben, valamennyiünkben ténylegesen
rejtőző képességeket.
Meszesné Volkovics Szilvia
könyvtárvezető

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ ÜLLÉSEN
TISZTELT ÜLLÉSI OLVASÓK!
2014. január 28-án 14 órai kezdettel megtartottuk Üllés és Szeged íróinak és olvasóinak találkozóját a Déryné Kulturális Központban. A régi Házasságkötő terem teljesen megtelt a résztvevőkkel.
Elsőként Meszesné Volkovics Szilvia könyvtáros és megbízott
művelődési ház vezetője nagy megbecsüléssel köszöntötte a megjelenteket.
Ezután polgármesterünk, Nagy Attila Gyula méltatta az összejövetel jelentőségét, a kapcsolat továbbfejlesztésére tett javaslatot,
majd egy újabb üllési antológia kiadására célzott beszédében. Ezután
jó ismerkedést és felolvasást kívánt.
Juhász Sándor a helyi „Nagy-í” nevezetű írói közösség tagja
mondott köszöntőt a jelenlévőknek „Találkozás írókkal és olvasókkal”
címmel.
Ezután elhangzott, hogy miért is jöttünk össze?
– Először azért, hogy tájékoztassuk egymást, hogy létezünk – tevékenykedünk, mint műkedvelők, vagy igazi alkotók.
– Továbbiakban Szegedről tájékozódtunk, mint a tudományok
egyik fellegváráról, mely az egész országra, sőt az egész világra kihat.
– Barátságok alakuljanak ki! Tapasztalatcsere legyen!
Köszöntők után szórakoztató műsorszámok hangzottak el:
Fellépett Hódi Fruzsina moldvai dalokkal, melyet saját maga kísért
koboz hangszerével.
Az Estike Népdalkör népdalcsokrot adott elő.
Mindkét műsorszámot a jelenlévők tapssal köszönték meg.
Ezután a felolvasások következtek.
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Prózában novellák, lírai versben epigrammák és egy-két hoszszabb vers is elhangzott.
Valamennyit nagy érdeklődéssel hallgatta a közönség. Tetszésüket tapssal fejezték ki. Ezután kötetlen beszélgetéssel folytatódott az
egybegyűltek találkozója.
A hangulat jó volt, s reméljük a későbbi találkozók is ilyen sikeresek lesznek!
Köszönjük a közönségnek a megjelenését, aktivitását!
Köszönjük a pártoló tagok nélkülözhetetlen segítségét és az írói
közösséget megjelenését.
Szervezők: Seres Lajos, Juhász Sándor
Üllés, 2014. 02.09.

RÉSZLET EGY KEDVES LEVÉLBŐL:
Kedves Szilvia!
A Nagy(i) írók nevében nagyon köszönöm a tegnapi bemutatkozási lehetőséget, hogy mindannyiunkat türelemmel meghallgattak.
Köszönjük a kedves, baráti vendéglátást. Ebben a havas januárban
annyira jól esett a változatos kínálat ételben, italban. Nagyon jól éreztük magunkat és nekünk is tanulságos volt az üllési irodalomkedvelőket és a színvonalas dalkör előadását meghallgatni. A jövőben is
szívesen látjuk a Nagy(i) Írók Klubjában az üllési írogatókat.
Minden kedves üllési polgárnak jó egészséget és sikereket kívánunk.
Szívélyes üdvözlettel Bálintné Ágoston Ilona
(a találkozóról képet az Üllési Körkép első oldalán láthatnak)

www.ulles.hu

FELHÍVÁS
50.000,- Ft nyomravezetői díjat ajánlok fel annak, aki érdemi
információval tud szolgálni arról(azokról) a személy(ek)ről, aki(k)
Édesapám sírjáról – a családom által évek óta ápolt – örökzöldeket
kitépve, azokat eltulajdonította(k).
Amennyiben az elkövetőt a nélkülözés vitte rá a lopásra, úgy ezt
az összeget hajlandó vagyok neki is átadni, azzal a feltétellel, hogy a
szemembe nézve is vállalja tettét.
Ha a cselekedetének sunyi módon más indítéka volt, úgy ezúton
is közlöm, hogy kegyeletsértő tette fájdalmat okozott Nekem és az
egész Családomnak. Bár az olyan ember számára, aki ilyen lopásra

vetemedik nyilvánvalóan ismeretlen fogalom a jóerkölcs és a tisztesség, így még inkább elvárom, hogy a szemembe nézzen.
Miután tudomásom szerint nem egyedi esetről van szó, nem
gondolhatjuk azt, hogy egy kerítés nélkül becsukott nagykapu megoldotta a problémát, mert aki ezt elhiszi, az képes azt is elhinni, hogy
a „császáron ruha van.”

ALKOTÓHÁZ

MEGEMLÉKEZÉS

MÁRCIUS HAVI PROGRAMJA
1. (szombat)
4. (kedd)
8. (szombat)
11. (kedd)
15. (szombat)
18. (kedd)
22. (szombat)
25. (kedd)
29. (szombat)

Dr. Faragó-M. Judit
Üllés, Dorozsmai út 36. sz.
30/370-2672

Készítsünk mandala képet!
Keresztszemes hímzés
Agyagozás, hímzés
Kokárda készítés
ZÁRVA
Gipszöntés
Üvegdíszítés
Katica babzsák varrás
Díszítsünk szalvétával

Az Alkotóház minden kedden és szombaton
15-18 óráig várja a kedves érdeklődőket.
A kerámiaműhely folyamatosan működik!

KISÁLLATVÁSÁR ÜLLÉSEN
Üllésen a Kisállatvásár március 8-án, szombaton 7-12 óráig kerül megrendezésre.
A vásár helyszíne a Napos Piac melletti Vásártér.
A piacon megtalálhatók mindenféle hobbi- és haszonállatok – a
fehér egértől a pónilóig.
A vásárra várunk minden érdeklődőt, eladni és vásárolni szándékozót!
Az árusítással kapcsolatosan Tanács Zoltánnál a 30/265-0654-es
telefonszámon lehet érdeklődni.

HASZNÁLTCIKK PIAC!
Üllésen a kisállatvásárral egyidejűleg – a Vásártéren – Használtcikk piac lesz.
Akinek van megunt, feleslegessé vált holmija, az azonnal csomagoljon és szombaton reggel hozza ki a piactérre. Hozhattok bármit:
pl: könyvet, játékot, ruhát, kerékpárt, műszaki cikkeket stb.
A piaci árusítás ingyenes.

Az 1848-49-es polgári forradalom és
szabadságharc évfordulója alkalmából
2014. március 14-én, péntek 18 órakor
a Déryné Kulturális Központban (Dorozsmai út 48.)
megemlékezést tartunk,
melyre tisztelettel meghívjuk
a település lakosságát.
Kulturális műsor, fáklyás felvonulás és tábortűz
lesz az est programján.
Szervezők

IZÜLETEK KARBANTARTÁSA
Szabó Sándor
(KIROPRAKTIKUS és CSONTKOVÁCS)
A csontkovácsolás évszázadok óta ismert manuálterápia.
Elsődleges, megelőző célja az ízületek karbantartása, tehermentesítése, hogy a test megőrizze a szimmetriáját, megfelelő tartását, jó működését. A csontkovácsolás, mint gyógymód, az alábbi
tüneteknél alkalmazható:
- nyaki fájdalmak, hátfájdalmak; derékfájdalom, lumbágó; csípőbeszűkülés; porckorong problémák; gerincmeszesedés; gerincsérv megelőzése; gerincferdülés; alsó és felső végtagok fájdalma, isiász; migrén, lúdtalp kezelése…Szenteljen egy órácskát
kéthavonta vagy évszakonként egészségére, hogy azután, esetleg, ne kelljen ennek jóval többszörösét pazarolnia a betegségére!
Egy videó velem: Természetgyógyászat a szabadkai Népkörben
http://pannonrtv.com/web/?p=94984#more-94984
Előzetes jelentkezés, egyeztetés:
Szabó Piroska 0036 30 7479024
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Asem,CUKORBETEGSÉG
ezáltal a sebgyógyulás folyamata is

Köztudott, hogy mind az elhízás és mind
a cukorbetegség az emberek széles körét
érintő súlyos egészségügyi probléma. A cukorbetegség komoly betegség, ami megfelelő életmóddal és gyógyszerekkel kezelhető.
A cukorbetegségben a vércukorszint szabályozása károsodik, és ez a vércukor emelkedéséhez vezet..
Tünetei:
A leggyakrabban előforduló 2-es típusú cukorbetegség nagyon gyakran évekig
tünetmentes vagy tünetszegény maradhat
és csak valamilyen szövődmény kialakulása
folytán derülhet rá fény. A cukorbetegség
korai felismerése nagyon fontos, a szövődmények megelőzése céljából.
Szövődményei:
Hosszú távú szövődmény pl. az érrendszeri károsodások, melyek érinthetik a nagyobb és kisebb ereket egyaránt. A szem
ereinek károsodása a látás nagyfokú romlásához, súlyosabb esetben vaksághoz vezethet. Az idegek bántalma pedig, a kézen és
a lábon érzészavart okozhat. Pl: a fájdalom
érzés elvesztésekor a beteg nem érzi hogy
egy rajzszög beleszúródott a lábába.
A vérerek károsodásának következményeként ráadásul a lábba nem szállítódik elegendő mennyiségű vér, így oxigén

hosszadalmasabb. A cukorbetegségben
gyakoribb fertőzés, lábgombásodás, a kényelmetlen cipő okozta sérülésekkel együtt
pedig súlyos gyulladáshoz, fekélyesedéshez vezethet, amely esetlegesen akár a
láb elvesztéséhez is vezethet. Ezért nagyon
fontos, hogy minden nap alaposan ellenőrizzük a lábunkat nincs-e rajta valamilyen
sérülés!
A cukorbetegség megfelelő gondozásával, kezelésével a későbbi szövődmények
kialakulása megállítható.
Kezelése:
Páciensnek saját magának is részt kell
vennie a kezelés folyamatában.
Nagy hangsúlyt kell fektetni a diéta fontosságára. Hiába a gyógyszeres vagy inzulinos kezelés a diéta nem mellőzhető! Naponta 5x kell étkezni, egyszerre kis mennyiségű
szénhidrátot lehet fogyasztani. Kerülni kell
a natív cukor és a cukorral készült ételeket.
Nem javasolt a cukorbetegeknek a nagy cukor tartalmú gyümölcsök fogyasztása sem.
Nagyon fontos, hogy egészséges, élvezhető ételeket fogyasszon, mert csak így tud
a diéta az élete természetes részévé válni.
Fontos, hogy a cukorbeteg mozogjon rendszeresen!

FONÓS BÁL
Üllési Fonó Néptáncegyüttes és az Üllési Fonó Alapítvány
meghívja Önt és kedves családját

2014. március 8-án 19 órától
Jótékonysági báljára
Bemutatásra kerül a BAJUSZ címĦ komédia Boka Gábor és az alkalmi amatĘr
színtársulat elĘadásában
Vacsora (Újházi tyúkhúsleves, frissen sültek)
Tánc hajnalig - a zenét a Coco-Bongo zenekar, valamint népzenészek szolgáltatják.
Támogatójegyeket a helyszínen, illetve elĘvételben lehet vásárolni.
További részletekrĘl az alábbi telefonszámokon lehet érdeklĘdni:

¾ Nagy Róbert: +36305065469
¾ Ótott Zsolt: +36306192535

Hypoglikémia:
A cukorbetegségben előfordulhat, hogy
a vércukor szint nagyon leesik. Ez főleg a
gyógyszeres és inzulinos cukorbetegeknél
fordul elő.
Hypoglikémia tünete:
Remegés, verejtékezés, nyugtalanság,
szapora szívműködés, látászavar, súlyosabb
esetben akár eszméletvesztés is előfordulhat.
A tünetek megjelenésekor ilyenkor egy
pohár tej fogyasztása javasolt, de ugyan
olyan jó hatású egy szem kockacukor vagy
szőlőcukor elszopogatása is.
Javasolt vizsgálatok cukorbetegségben:
A cukorbetegnek rendszeresen vizsgálatokon kell részt venni, mert csak így kísérhető figyelemmel az állapota.
A betegnek is éreznie kell, az együttműködés fontosságát, mert állapota csak így tartható egyensúlyban. Az orvos egymagában
nem elég a betegség kezeléséhez, ha a beteg
nem tesz semmit gyógyulása érdekében!
Ha kérdése van a diétával vagy betegségével kapcsolatban ne szégyelljen kérdezni!
Forduljon bizalommal segítségért a rendelő
dolgozóihoz.
Vargáné Márti
körzeti nővér

TISZTELT SAKKOT KEDVELŐK!
Felhívom a figyelmet a következőkre:
1. Délutáni sakkra van lehetőség a Déryné
Kulturális Központban
szerdai napokon 15-19 óráig
2. Közeledik a Falunap. Legyen előkészület!
Várunk minden játék kedvelőt! Kezdőt, haladót!

SZALALKÁLIS POGÁCSA

S.L.

Hozzávalók:
- 1 kg liszt
- 25 dkg margarin
- 5 tojássárgája
- 2 pohár tejföl
- 20 dkg cukor
- 2 evőkanál tej
- 1 csomag szalalkáli por
Elkészítése:
A lisztet a margarinnal elmorzsolom, ezután hozzáadom a tojássárgáját, a tejfölt, a cukrot és a tejben elkevert szalalkáliport. Az öszszetevőket összegyúrom és ujjnyi vastagságúra kinyújtom.
Ezt követően pogácsa szaggatóval kiszaggatom és zsírozott tepsibe rakom. A tészta tetejét tojásfehérjével megkenem és mindegyik
pogácsa tetejére pici kristálycukrot szórok. (lehet még durvára darált
diót is.
A kész tésztát előmelegített sütőben közepes hőmérsékleten 2025 perc alatt megsütöm.
(beküldte: Móra Istvánné)
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CSIGABIGA BÖLCSÖDE ÉS ÓVODA HÍREI
EGÉSZSÉG NAP AZ ÓVODÁBAN
Február 13-án egy olyan napra ébredtünk, amikor vendégek jöttek
az óvodába.
A TESZ-VESZ Közhasznú Egyesület és az Önkormányzat szervezésében Egészségnapot tartottunk.
Sok-sok felnőtt szervezkedett, hogy jól sikerüljön ez a nap és örömteli legyen.
Egy nagy közös 75 gyereket megmozgató reggeli tornával indítottuk
a napot, Tünde óvó néni instrukcióit követtük.
Majd a tízóraizással folytattuk, ami csupa egészséges alapanyagból
készült el, természetesen mi kentük és díszítettük az egészséges
szendvicseket.
A bőséges tízórai után egy foglalkozáson vettünk részt, amit Dr. Gera
Katalin, Kati néni tartott.
Beszélgettünk testápolásról, egészséges életmódról, énekeltünk,
verseltünk.
S még fogkefét is kaptunk ajándékba.
Ezen a napon került sor Ancsa Óvó néni által vezetett csuda jó testnevelés foglalkozásra, itt is részt vett mind a négy csoport.
Változatos, érdekes, vicces feladatokat talált ki nekünk Ancsa Óvó
néni beépítve a feladatok közé az új tornaszereinket.
Mindenki részt vehetett, kedvére játszhatott és tornázhatott.
Ebéd után kellőképpen elfáradva tettük a párnára a fejünket, s halkan
suttogva mondta valaki „Ez nagyon jó volt!!!! Holnap is Egészségnap
lesz?”
Köszönjük Megyesi Ritának, Dr. Szegedi Mónikának, Tanács Ildikónak, Hajdú Lászlóné Julikának a felejthetetlen napot.
Köszönjük Dr. Gera Katalinnak, Kati néninek az érdekes foglalkozást.
Köszönettel tartozunk a támogatásért az Önkormányzatnak és Papp
Áginak.
Köszönet a Konyha dolgozóinak, szívesen faltuk a tízórait is.
Köszönjük a szülőknek a sok-sok zöldséget, gyümölcsöt még mindig
csemegézünk belőle. Köszönjük az óvoda összes dolgozójának, az
óvó néniknek és dajka néniknek ezt a felejthetetlen napot!!!

CICA CSOPORT
Végre-végre elérkezett a tél,
játszottunk nagyokat az udvaron, mienk volt a tér.
Hócsuszkával csúsztunk le a hódombról, amit
saját kezűleg építettünk,
Hemperegtünk, hógolyóztunk utána pedig
egy jóízűt ebédeltünk.
Az Északi-sark lakóival ismerkedtünk,
Pingvines játékot játszottunk, jegesmedvét készítettünk.
Kipróbáltuk milyen igluba lakni,
Igaz, hogy a mienk a terembe volt, így „nem is lehetett megfagyni”
A Földgömbön megkerestük az Északi-sarkot,
Könyveket hoztunk otthonról és sok-sok ott élő állatot.
Jó volt egy kicsit ilyet is tapasztalni
Így próbáljuk ismereteinket gazdagítani.
Egészségnapot tartottunk az óvodában
A Cica csoport is részt vett a programokba.
Reggeli tornával kezdtük a napot, sok-sok zöldséget, gyümölcsöt ettünk,
Köszönjük a szülőknek, hogy támogatták rendezvényünk.
Retek hagyma, paprika és répa,
Alma, mandarin, mogyoró és datolya,
A sok finomságot sorolhatnám,
de a programokról is jó volna, ha pár szót mondhatnánk.
Hálával tartozunk az Önkormányzatnak, és a TESZ-VESZ -nek
hiszen sporteszközökkel leptek minket meg.
Itt vannak a képek, majd elmondják azok,
Milyen csuda jól töltöttük ezt a napot.

A Csigabigák

FICÁNKA CSOPORT
A Ficánka csoportos gyerekekkel nagy lelkesedéssel készülünk a farsangra. Tanulunk farsangi énekeket, verseket, készítünk farsangi álarcot, színezünk farsangi képet. Megbeszéltük,
hogy a farsang elbúcsúztatja a telet, és utána már várjuk a tavaszt.
Február 13-án Egészségnapot tartottunk az óvodában. Reggeli tornával kezdtük a napot, majd tízórait ettünk, sok zöldséggel. A banán
felszeletelésében a gyerekek is tevékenyen részt vettek Ezután következtek a játékos vetélkedők. Nagyon jól éreztük magunkat ezen
a napon.
Jerneiné Masa M. Tünde
Simonics Krisztina

BABÓCA CSOPORT
Hetekig tologattuk egyik kedvelt, a VÍZ témakör közismert elemét: a víz halmazállapot változásai címmel. Végül az időjárás kegyes volt
hozzánk, és leesett a várva-várt hó.
Egy kisgyerek számára a természet jelenségei, a fizika törvényei, élő és élettelen világunk történései akkor
lesznek igazán érthetőek, ha megfoghatják, megkóstolhatják, megszagolhatják, láthatják és hallhatják, összefoglalva: minél több módon
érzékelik, minél több érzékszervükkel tapasztalják a dolgokat.
Ezért vártuk ennyire a havat, a fagyot, hogy belefekhessünk,
meggyúrhassuk, megformálhassuk, rajzoljunk bele, és megcsodálhassuk! Komoly kísérleteink során meg is változtathattuk ezek
halmazállapotát, hiszen olvasztottunk, fagyasztottunk és gőzzé
forraltuk a vizet. Fontos és hasznos ismereteket adtunk játékos
formában!
De nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is fontos információkkal szolgáltunk szülői értekezlet keretében, gyermekeik fejlődésének általános üteméről, életkori sajátosságaikról.
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Az egyéni fejlődések üteméről, a mérések eredményeiről személyes
találkozások (fogadóóra) alkalmával, tájékozódtak és tájékozódnak
folyamatosan a kedves szülők!
Bezdány Zoltánné
Battancs Gergelyné

előadás és a mozgásos feladatok egyaránt népszerűek voltak, de
nagyon tetszett a gyerekeknek, hogy aznap maguk kenhették meg a
kenyereiket is. Jól fogyott a sok finom gyümölcs, zöldségféle, köszönet érte. Készülünk a nyílt hétre (február 17-től 21-ig) és a farsangra.
Azon a néhány napon, mikor hó volt, igyekeztünk kinti hancúrozással kiélvezni a tél örömeit, még
a Székely utcai hó-nyuszihoz
is elsétáltunk. Egyik legnépszerűbb benti játékunk a gyerekek által
elnevezett „Haskorcsolya”, gyakran előkerül szabadidőben is. Tanulunk söprögetni, a lapát és a partvis megszelídítését először labdavezetéssel kezdtük kijelölt útvonalon a célba.
Simonicsné Polyák Mária
Sziráki Lászlóné

NYUSZI CSOPORT
17-re módosult csoportunk létszáma.
Mindkét új csoporttársunk járt már korábban
másutt óvodába, a Nyuszik szeretettel fogadták Őket. Bábszínház bérletünkkel 6-án a Hüvelyk Matyi című előadást csodálhattuk meg a Truffaldino-társulat
előadásában. 13-án Egészségnapot tartottunk, a zenés torna, az

JÁTÉK A BÖLCSŐDÉBEN
Plüss és műanyag állatokat választhat-

Szeretném bemutatni, hogy a játékeszközök milyen játéklehetőségeket biztosítanak a bölcsődébe járó gyermekek számára.
A bölcsődébe járó gyermekek sokféle
játék közül válogathatnak. A játékeszközök a
nyitott, alacsony polcokon, minden gyermek
számára elérhető magasságban, funkciójuk
szerint vannak csoportosítva.
Egy helyen találják meg az autókat, akik
azzal szeretnének játszani. A kisebb autók
számára autóutat is összerakhatnak a gyerekek.
Akik építeni szeretnének, azok egy másik
polcról válogathatnak többféle építőjáték közül. A polc előtti szőnyegen többen is tudnak
építeni. Vannak, akik egyedül próbálgatják,
de már vannak, akik közösen jobban szeretnek „építkezni.”
Egy hosszú babakonyhai szekrény az asztalokhoz közel van elhelyezve, ahol a gyerekek
a terítést gyakorolhatják és elfogyaszthatják
az „elkészített ételeket”. Ezekből sokszor
minket is megkínálnak a gyermekek. A babakonyha közelében található a babaszoba, ahol
a babák sorban egymás mellett elhelyezve
„várnak” arra, hogy játszanak velük. Öltöztethetik, fürdethetik, fésülgethetik, sétálgathatnak velük (babahordozóban, babakocsival).
Orvosi felszereléssel vizsgálhatják őket, és
egymást is, követve a bölcsődeorvosunk,
Erika doktornéni mintáját, ill. kijátszhatják
magukból az orvosi rendelőben szerzett élményeiket. A babaszoba melletti részen bábokat
húzhatnak ujjukra, kezükre a gyerekek, és mi
is ezt tesszük, ha azt szeretnék, hogy mi szólaltassuk meg azokat mese vagy mondóka
erejéig, vagy csak beszéltessük a bábokat.
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nak egy másik polcról, amelyek nagyon kedvelt játékszerek a számukra.
Külön játszószőnyegen van helyük a
könyvnézegetésre. Ezeket szívesen lapozgatják egyedül és együtt is. De sokszor odahozzák nekünk is, hogy mi meséljünk belőle.
Ilyenkor, ha csak egy-két kisgyermekkel kezdjük el nézegetni, általában többen abbahagyják addigi játéktevékenységüket, és inkább
körülöttünk keresnek helyet, hogy hallgassák
a történeteket, meséket, mondókákat.
Mondókák közül ölbelieket is játszunk
velük egyesével, de a nagyobbakkal már
csoportosan is lehet akár rövid versikéket
tanulgatni is. Azok a legérdekesebbek számukra, amelyeket mozgással is kísérünk.
A finomabb ujjmozgások fejlesztése érdekében lehetőséget adunk gyurmázásra,
festésre, ragasztásra, rajzolgatásra. Sokféle
kirakót, dominót, képösszerakós, fűzögetős
játékot próbálhatnak az asztaloknál.
Nagymozgások gyakorlására bent is van
lábbal hajtós kistraktor, hintaló, nagyméretű
szivacs építőjáték, különböző tornaeszközök.
Kint az udvaron pedig mászóka, homokozó, libikóka, motorok biztosítanak sokféle
mozgáslehetőséget.
Bokor Józsefné
bölcsődevezető

FELHÍVÁS!
2014. március 18-án nyílt napot tartunk
a bölcsődében.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

ELTELT 20 ÉV
A szülők által szervezett iskolabál 1995ben kezdődött. Hittünk abban, hogy nemcsak
a falu lakosságának szerzünk örömet, hanem
az iskolás tanulóknak is. Gyarapodjanak tárgyi eszközeink, udvari játékaink és szebbé,
tartalmasabbá tegyük a gyermeknapokat.
Az ötletet Peták Józsefné Marika vetette
fel, amit az iskolavezetés és a szülők is támogattak. Marikát az SZMK élén Patakiné Németh Ilona váltotta fel, majd Szalainé Ménesi
Emese és Horváth Károlyné Gizike következett, utánuk dr. Faragó M. Judit és Makráné
Körtvélyesi Tünde következett. Munkájukat
Bozsákné Patik Rózsa és a jelenlegi Szülői
Szervezet vezetője Erdélyiné Dudás Anita
vette át. A Szülői Szervezet az iskola életében sok mindenben véleményt mondhat és
javaslatot tehet. A szülők, a diákok és a pedagógusok összefogásával valósulhat csak
meg, hogy iskolánk a gyermekek nevelésében eredményeket érjen el és a tanulás érték
legyen.
Alapítványi estünket a szülők és a pedagógusok tánca nyitotta meg, melyet Kiss
Ilona és Péterné Juhari Ágota tanított be,
majd a Csicsergő csoport fergeteges tánca
következett, melyet Ótott Zsolt koreografált.
A jó hangulatot a Cocobongo zenekar és
Rácz György által készített finom vacsora
biztosította.
Megköszönöm a szülőknek és a vendégeknek a segítségét, a munkáját és anyagi
támogatásukat, amivel hozzájárultak az est
sikeréhez.
Sárközi Emília
Iskolaigazgató

www.ulles.hu

KÖNYV-PAPÍR-OLLÓ
A szegedi Karolina Általános Iskola és Gimnázium hatodik alkalommal rendezte meg a „Könyv-papír-olló” irodalmi szövegfeldolgozó
versenyt angol és német nyelven 4-8. évfolyamos diákok számára
2014. február 7-én. A megmérettetésre szegedi, budapesti, orosházi, fábiánsebestyéni, zentai iskolák jelentkeztek rajtunk kívül.
A II. kategóriában (5-6. osztály) F. H. Burnett: A little princess
című rövidített regényét kellett elolvasniuk a csapattagoknak: Borsos Szilárdnak, Donciu Adelának és Gyuris Csabának. A verseny
első felében szövegértési feladatokat oldottak meg a gyerekek, majd
a másodikban a regény alapján készült színdarabot adták elő angol
nyelven. A zsűri döntése alapján a II. kategória legjobb csapata az
első helyezést elért üllési diákoké!
Hálásak vagyunk a Karolina iskolának a szervezésért, Borsos
Zsoltnak pedig köszönjük a szállítást.
Santana C. Nagy Éva

KOCSMÁROSNÉ ADJON JÓ BORT

Gyuris Csaba, Donciu Adela és Borsos Szilárd (5. a oszt.)
az eredményhirdetést követően

LÚDTOLL

BABITS EMLÉKÉRE
(szonett időmértékes verselésben)

Kocsmárosné adjon jó bort hitelbe
Utána meg üljön be az ölembe
Megfizetem a bor árát csókommal
Nem törődöm a pénzügyi gondommal.

Nékem szép ez a föld, mely gyengén átölel
Téged,
Ott,hol az édesanyád szült, és hol a Nap reád
sütött.
És ott voltál ifjú, s férfi, ki verseket szerzettS hő szerelem szívedben vágyó bánatot
ütött.

Nem ülök én az úrnak az ölébe
Legyen pénze mindig a kend zsebében.
Fizesse meg a bor árát rendesen.
Ne játsszon az én gyenge szívemmel.

Itt hívott égbe az isteni szózat, s szállt fel a
lelked,
S itt hagytál örökül száz és száz gondolatot
még...
Általa lettem acélos szívű verselő lélekS vágytam a hírnevet áldott esténként epedőn én.

Kocsmárosné adjon nékem pálinkát
Küldje este el horgászni az urát,
Míg az ura a horgásztóról hazaér
Nem kell nékem könyörögni a csókért.
Nem küldöm én horgászni az uramat
Nem csalom meg Önnel az én páromat.
Jó az uram, mindenkinél többet ér
Ha megcsókol, szinte tűzben égek én.
2011.11.01.
Juhász Sándor

TŐZIKE
Kiskertemben napfény árad,
Rég várta már a virághad,
Végre kibújhat a földből,
Előbb halvány, majd kizöldül,
Anya mondja: „őzike”
Nem, mondom ez a tőzike.
Csodás, piciny csepp harangja,
A szárán ülve, úgy csüng rajta,
Bódító, varázs illata,
Mézgyűjtőket odacsalja,
Ha hűs szellő megsimítja,
Sárga porát tovahordja.
Hószín szirmát büszkén tartja,
Őt mindenki megcsodálja,
Illatozva, hófehérbe,
Tavaszt hoz az életünkbe.
S. Dudás Mária

NŐKRŐL, NYÍLÓ VIRÁGOKRÓL
Nők az életünk virágai,
Jövőt, éltet hoz valamennyi.
A családok összetartói,
A szebbik nem fő tényezői.
Míg kicsik, szeretnek, topogni,
Serdülőként nagyobbá nőni.
Így igyekeznek nővé válni,
Majd lányból jó feleség lenni.
Férjjel igaz életet élni,
Bő családot alapítani.
Az utódokról gondoskodni,
Hazának hű Anyái lenni.

Fátylát bontja a kínzó álmom: sorsomat látom,
Mint ahogyan Néked volt Sophia szép reményű nőd,
Messzire járnak...Nő és képzetem - émelygő lét.
... S Jónás sincs,Ninivék pusztulnak el, Új
Város kél,
Agg elméd itt izzott, néma szavad terhe nőtt Éled e láng, tüze fájón perzsel majd a világon!
Zádori-Molnár Ágoston
Bordány,2013 október 2-4.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az
Üllési Körkép márciusi számának lapzártája:
2014. március 19-én, szerdán lesz.

Nélkülük lehetetlen élni,
Boldogító velük létezni.
Nagyon fontos őértük tenni,
Velük családot felnevelni.
SL.
2013. 12.24.

Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni a
Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@
ulles.hu e-mail címen lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását.
Köszönjük!
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TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
2014.03.01-én (8 óra) MEGNYITOM
FLABÉLOS Stúdiómat ÜLLÉSEN
a PARK Italdiszkont és Lottózó melletti kis üzletben.
Mindenkit szeretettel várok!!!!!!:)

Bejelentkezés,előzetes időpont egyeztetéssel
a 06-20/317-1010 es telefonszámon, 8-18 óráig!

AZ ELSŐ 10 PERC INGYENES!!!!!!!!!!!!:)
Ajánlom azoknak akik:
Eddig nem mozogtak
Fogyni vágyóknak
Az idősebb korosztálynak
Anyukáknak akik a szülés előtti súlyukat szeretnék visszanyerni.
Ülőmunkát végzőknek
Stresszes és időhiányos életforma esetén
Komoly edzésmunkát és/vagy fizikai munkát végzőknek
A FLABéLOS mellett OTHO CHILI kockahas gép is lesz!!
Üdvözlettel: Marótiné Bozsó Nati

ÜLLÉS, AZ ÉN FALUM! - FOTÓPÁLYÁZAT

Üllés Nagyközség Önkormányzata „Üllés, az én falum” címmel fotópályázatot hirdet.
A pályázat indulása: 2014. március 01.
A pályázat lezárása: 2014.12.31.
Elbírálás: 2015. március
A pályázatra minden fényképet szívesen
fogadunk, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
– lájkoltad "Üllés község" facebook oldalát
– fotódat beküldted foto@ulles.hu címre
a kép címével, készítésének helyével és a
neveddel – amennyiben másképp nem rendelkezel, úgy nevedet a képek feltöltéskor
közzétesszük
– a fotó Üllés kül- és belterületén készült

14

– több képpel és témában is pályázhatsz
– kép mérete min. 3 MP

stb.), engedélyezi kiállításon való bemutatását.

A pályázat témái:
– Természetfotók (növényvilág, állatvilág, tájképek, makrofotók, időjárási jelenségek, fényjátékok, vizek)
– Panorámaképek
– Utcák, házak, épületek, pihenőhelyek,
emlékhelyek
– Életképek
– Üllési események
– Üllési hangulatok
– Egyéb – pl. ötletes fotók, amelyek Ülléssel kapcsolatosak, „Régen és most”
– Pózolj!

A képek értékelése:
Selejtező:
A képeket előzetes elbírást követően,
folyamatosan tesszük közzé honlapunkon és
facebook oldalunkon

Szerzői és személyiségi jogi feltételek:
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet,
amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik
személy jogait.
A képek beküldésével a pályázó feljogosítja Üllés Nagyközség Önkormányzatát
a képek publikálására a kiírásban szereplő Üllés honlapján, facebook oldalon,
továbbá engedélyezi azok felhasználását
az önkormányzat saját kiadású nyomtatott és digitális tartalmaiban, felületein és
ajándéktárgyain (pl. képeslap, bögre, póló

Középdöntő:
A legjobb képek kiválogatását a közönségre bízzuk, vagyis a későbbiekben azon
képek kerülnek zsűrizésre, amelyek legalább
20 like-ot vagy megosztást kaptak facebook
oldalunkon
Döntő:
A középdöntőből feljutott képeket a Média Munkacsoport értékeli
Hónap fotója:
Minden hónapban választunk egy „Hónap fotója” képet, amelyet a http://www.
ulles.hu/ oldalon teszünk közzé és rákerül a
2015-ös üllési naptárra is
Díjak:
– A kategória nyertesek: ajándékcsomag
– Közönségdíj: 20.000,-Ft
– Fődíj: 50.000,-Ft

www.ulles.hu

Ha enni kell
Röfi-Ker!
Az Üllési Húsboltban minőségi húsok
nagy választéka várja a Kedves Vásárlókat!

TAVASZI AJÁNLAT
TÁPOK: baromfi-, sertés-, kutya-, macskatáp
Zsákolt szemes termények, darák, koncentrátumok,
takarmány-kiegészítők

TŐZEG ÉRTÉKESÍTÉS:
–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

PB GÁZPALACK CSERE
Előjegyzést veszünk fel vörös tojó és nagytestű fehér tyúkra, valamint napos csibékre
Tavaszindító Akciónk:
Bőrös félsertés 649 Ft/kg.
Rendelést felveszünk helyben és a
06/30/963-6882-es telefonszámon.
Elfogadunk:
SZÉP kártyát, Erzsébet utalványt és
bankkártyát is.
Röfi-Ker Húsbolt Kft
6794 Üllés, Dorozsmai út 47.

TELJES KÖRŰ MEZŐGAZDASÁGI GÉPI SZOLGÁLTATÁS
–tárcsázás, szántás, vetés, trágyaszórás, szárzúzás stb.

Igény szerint házhoz szállítást is vállalunk.
Nagy Gyula Vegyeskereskedése
Üllés, Dózsa György u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526
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MEGHÍVÓ
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MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
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TISZTELT ÜLLÉSI POLGÁROK!

$6=$9$=È61$3-$

Meghívom Önöket 2014. március 05-én 18:00-kor
kezdődő Lakossági Fórumra, a Déryné Művelődési
Központ Bohn József termébe.
Ahol, mint a FIDESZ – KDNP országgyűlési képviselőjelöltje szeretnék bemutatkozni, és a programomat
bemutatni.

2014. È35,/,6 6.
$6=$9$=È66.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

Ne9-(*<=e.
A PDJ\DURUV]iJLODNFtPPHOUHQGHONH]ĘYiODV]WySROJiURN
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
$V]DYD]yN|ULQpYMHJ\]pNEHQV]HUHSOĘYiODV]WySROJiURNDQpYMHJ\]pNEHW|UWpQW
IHOYpWHONUĘOpUWHVtWĘW kapnak.
$QpYMHJ\]pNDKHO\LYiODV]WiVLLURGiEDQ SROJiUPHVWHULKLYDWDOEDQ WHNLQWKHWĘPHJ

A-È1/È6
$YiODV]WyNHUOHWEHQYiODV]WyMRJJDOUHQGHONH]ĘYiODV]WySROJiU
PiUFLXVLJDMiQOytYHQDMiQOKDWMHO|OWHW
$MHO|OpVKH]OHJDOiEEYiODV]WySROJiUpUYpQ\HVDMiQOiVD szükséges.
(J\YiODV]WySROJiUW|EEMHO|OWHWLVDMiQOKDW

S=$9$=È6
$PDJ\DURUV]iJLODNFtPPHOUHQGHONH]ĘYiODV]WySROJiUV]HPpO\HVHQV]DYD]KDW
$V]DYD]iVQDSMiQODNyKHO\pWĘOWiYROWDUWy]NRGyYiODV]WySROJiU
belföldönD]iOWDODPHJMHO|OWWHOHSOpVHQiWMHOHQWNH]pVVHO
külföldön0DJ\DURUV]iJNONpSYLVHOHWHLQDGKDWMDOHV]DYD]DWiW
ÈWMHOHQWNH]pVWiSULOLVpQyUiLJ
a NONpSYLVHOHWLQpYMHJ\]pNEH való felvételt 2014. március 29-ényUiLJ
OHKHWNpUQLDZZZYDODV]WDVKXROGDORQYDJ\OHYpOEHQ
LOOHWYHV]HPpO\HVHQDODNyKHO\V]HULQWLOOHWpNHVKHO\LYiODV]WiVLLURGiWyO
6]DYD]QLHJ\HJ\pQLYiODV]WyNHUOHWLMHO|OWUHpVHJ\RUV]iJRVOLVWiUDOHKHW
$]RUV]iJJ\ĦOpVLYiODV]WiVRQQHP]HWLVpJLNpQWUHJLV]WUiOWYiODV]WySROJiU
SiUWOLVWDKHO\HWWQHP]HWLVpJLOLVWiUDV]DYD]KDW

Tisztelettel várok minden érdeklődőt:
B. Nagy László
Csongrád megye 2. választókerület

5pV]OHWHVWiMpNR]WDWiVpUWIRUGXOMRQDSROJiUPHVWHULKLYDWDOEDQPĦN|GĘ
KHO\LYiODV]WiVLLURGiKR]YDJ\OiWRJDVVDPHJDZZZYDODV]WDVKXZHEROGDOW
1HP]HWL9iODV]WiVL,URGD

Eladó körbálás széna: 5000 Ft/darab
Érd: Czékus Péternél hétfőtől péntekig a 06/30/506-5351-es telefonszámon
LCD monitor és tévé javítás 1 év garanciával helyszínen szerdán és pénteken.
Telefon: 06/30/ 626-1021 – Komlós Zsolt, www.lcd-tv-monitor-szerviz.hu
ELADÓ Üllésen az erdősáv mellett 3 hektár szántó + fóliaházak kutakkal, 3 fázis és 1
fázis áramvétellel!
Érdeklődni: 06/30/3060-531

Üllés, 2014. március 7. 1700
Művelődési Ház, Üllés

Iroda: 4[FHFE #PMEPHBTT[POZTHUtE-mail: batyai.edina@egyutt2014.hu
Facebook: XXXGBDFCPPLDPNQBHFT/¶NFUIO¶#¯UZBJ&EJOBtwww.egyutt2014.hu

Papp Máténak
és Szilágyi Nikolettnek 2014. január 29én – 2750 grammal
– Jázmin nevű,

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK

Minden érdeklődőt szeretettel várok:

EGYÜTT GYŐZNI FOGUNK!

SZÜLETÉSI HÍREK

Gábor Péter Tamásnak és Jenei
Renátának
2014.
február 16-án – 3230
grammal – Melánia
Natália nevű gyermeke született.

Lakossági fórum:

Némethné Bátyai Edina

CSALÁDI ESEMÉNYEK ÜLLÉSEN

„A politika beleszólt az életembe,
most én szólok bele a politikába.”
NÉMETHNÉ

BÁTYAI EDINA
˝J
HOMOKHÁT ÉS SZEGED ORSZÁGGYULÉSI
YU
Ű
U
KÉPVISELOJELÖLTJE
LO
O

Balogh Vincéné (szül: Kádár-Németh Emília)
2013. december 28-án (élt: 86 évet),
Meggyesi Ferenc 2014. január 22-én (élt:
81évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllési Polgármesteri Hivatal, 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Telefon: 62/282-122, Felelős szerkesztő: Balogh Márta
Nyomdai kivitelezés: s-Paw Bt., 6794 Üllés, Bem József u. 7., Felelős vezető: Szabó Erik

